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WSTĘP
Poprzez stulecia, po zagładzie pruskiej ̇tożsamości, ciągle w kółko powtarza
się to samo w czasie przeszłym i dokonanym. Prusowie byli poganami,
barbarzyńcami, rabusiami, plemionami niezdolnymi do zorganizowania
jednowładztwa. Ale to, że żyli w demokracji, o swoją wolność walczyli z całą
chrześcijańską Europą 53 lata, uczestniczyli w trzech powstaniach, takie
informacje są unikalne. W rzeczywistości, Prusowie był to bardzo szlachetny
lud, żyjący w symbiozie dwóch tożsamości, dalekich od jakiegokolwiek
barbarzyństwa. Przypisywano im różnego rodzaju zbrodnie, włącznie ze
śmiercią św. Wojciecha, a larum nadano temu wydarzeniu dopiero dwieście
lat po tym jak przystąpiono do podboju i eksterminacji Prusów. Dla jasności,
w historycznych zapiskach była tylko wzmianka, że u Polan sąsiadów
Prusów, w 1038 roku po śmierci Mieszka II wybuchło w Wielkopolsce i na
Ś́ląsku powstanie przeciwko możnowładztwu i klerowi, z ideą powrotu do
poprzedniej wiary. Historycy piszą, że było to pogańskie powstanie. Jednak
jaka była to wiara, mamy ciszę. Bez wątpliwości chodzło o Chrześcijański
Arianizm totalnie negujący feudalne niewolnictwo. Korzenie tej wiary były w
Polsce przed przyjęciem rzymskiego Chrześcijaństwa. Gdyby Mieszko I-szy
nie przyjął Chrześcijaństwa z Rzymu, Polska podzieliłaby los Słowian
połabskich. Papież Eugeniusz III w 1147 roku chciał proklamować krucjatę na
Pomorzu przeciwko pogańskim Słowianom, tu też występuje cisza, a od
słowiańskich gdańszczan biskup Wojciech rozpoczął misję i wtedy nikt nie
myślał o Chrystianizacji Prusów.
Handel niewolnikami, ludzkie zniewolenie, dominowanie nad ludzkim
towarem od zarania ludzkości zawsze dla panujących było największym
dorobkiem, na wszystkich szczeblach i dziedzinach władzy.
Bóg jest Wszechświatem, a Ziemia cudownym miejscem, mogłaby być
Rajem, ale nie z człowieka zwierzęcymi zbrodniczymi instynktami.
Wiara człowiekowi jest potrzebna, na równi z nią tak samo potrzebna jest
prawda, dzięki której człowiek mógłby poprawiać swój byt i wydobyć się z
ludzkiej opresji.Ujawnienie historii Starożytnych Prusów, całej prawdy, niech
będzie przykładem, który uwidacznia do jakiego stopnia doszedł ludzki fałsz i
jak zbrodnia może być przekazywana w zupełnie innym świetle. Zawód
historyka powinien być czymś szczególnym, przestrzegającym ludzkość
prawdą̨ bez jakichkolwiek manipulacji. Dzieje ludzkości powinno być oparte
na faktach, ale jak dotychczas jest to nie możliwe.
Sławomir Klec Pilewski 2022
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WPROWADZENIE
Na ziemi Prusów, po ich podboju, eksterminacji jej rdzennych mieszkańców
przez hordy germańskiego i europejskiego chrześcijańskiego rycerstwa, w
wielu miejscach powstała etniczna pustka. W miejsce wymordowanych
Prusów Krzyżactwo zachęcało i sprowadzało osadników z Niemiec i nie tylko.
Z biegiem czasu razem z Krzyżakami i na ich wzór, wszyscy oni kontynuowali
agresywną politykę pełną wojen. Stała się ona powodem wszystkich
nieszczęść nie tylko Rzeczypospolitej, ale również całej Europy. W przypadku
Rzeczpospolitej wystarczającym świadectwem była ciągłość walk z
Krzyżactwem. Potop Polski przez Szwedów przeszedł w porozumieniu przez
terytorium Prus. Inicjatywą prusactwa germań s kiego były rozbiory
Rzeczypospolitej. W roku 1939 z niemieckich Prus szedł atak pancernych
dywizji Guderiana. I tak bez końca. Dzisiaj również grożą Polsce militarne siły
z Kaliningradzkiego regionu. Nad ziemią Prusów wisi fatum, i nie wiadomo
jaki finalny będzie los obecnych posiadaczy tej ziemi.
Potomkowie Prusów są i w największej liczbie żyją w Polsce. Nie dążyli i nie
dążą do autonomii a wręcz dążyli do przyłączenia Prus do Korony. Tak jak
toczyła się historia Rzeczpospolitej byli wszech obecni. W nieustannej walce,
jak nie w jej obronie to w solidarnej walce razem z Polakami o jej
niepodległość. Wspólnota z Polakami w każdej dziedzinie życia była
wszechobecna i wszechstronna. Samoistnie zintegrowali się w polskim
społeczeństwie, zachowując swoje podstawowe walory uczciwości a
przedewszystkim w walce o wolności Rzeczpospolitej. W słowiańskiej Polsce
nigdy dla tożsamości pruskiej nie było dobrego klimatu, i tak to pozostaje do
dzisiaj. Do tej pory Prusowie nie mają o sobie rzetelnego historycznego
zapisu, ani prawdziwej historii. Wśród mieszkańców Polski Prusowie żyją w
rozproszeniu. Na przestrzeni wieków wspólnie z Polakami bardzo czynni, i
zawsze w myśl Polskiej Racji Stanu.
Do chwili obecnej kulturę swoją ocalili tylko w granicach Rzeczypospolitej.
Obecna ziemia Warmia i Mazury to ziemia Prusów i należy do terytorium
Polski. Dla licznych potomków Prusów, mieszkańców i obywateli Polski
zaistniała historyczna sprawiedliwość, ale gdzie jest historia tej ziemi. Nie ma
jej i z premedytacją jest unikana i fałszowana. O Krzyżakach mówi się dużo.
Ich kultura czy cywilizacja jest obecnie “ w modzie ”. W dużej mierze za
sprawą polskiego kleru mówi się, że Krzyżacy byli prawdziwymi
Chrześcijanami. W rzeczywistości nic nie pozostało, oprócz kilku zamków i
pałaców, które dzisiaj są upiorami tej ziemi, dowody germańskiego
barbarzyństwa dokonane na ludzkości. Bez żadnego, jakiegokolwiek
historycznego rozrachunku, kosztów ludzkich istnień.
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Pozostają pytania: czy kiedykolwiek Polska była Państwem dla Prusów? Jeśli
tak, to gdzie byli czy są Prusowie w Polskim Państwie? Dzisiaj prawie nikt o
nich nie słyszał. W XXI-ym wieku powoli, nie śmiało pisana jest historia o
Prusach i staje się aktualna. W imię prawdy historycznej oczekujemy od
Państwa Polskiego zainteresowania się bez fałszu historią̨ Prusów, wiedzą o
Prusach wraz z ich kulturą która raz na zawsze powinna ujrzeć dzienne
światło. Na tą chwilę obecna ziemia Warmii i Mazur jest bez historii. Jeśli tak
ma pozostać, to znaczy, że ludobójstwo dokonane przez Niemców na
Prusach ponad 700 lat temu, jest usankcjonowane przez Polskę i jej kler. A,
jeśli tak ma być, to możemy oczekiwać, że utrata blisko 100 milionów
ludzkich istnień w XX-tym wieku ró w nież ulegnie zapomnieniu i
usankcjonowaniu. Głoszenie wartości ludzkiego życia jest bzdurą. Czy
Państwo Polskie wogóle chce się przyznać do obecności Prusów wśród
swoich obywateli ? Dlaczego o tym się nie mówi, że w XIII-tym wieku Niemcy
dopuścili się ludobójstwa na Prusach a dzisiaj na polskich obywatelach?
Konkretny powód, dlaczego o tym ludobójstwie jest cisza? Jak do tej pory
Prusowie byli i nadal są znani tylko jako poganie, barbarzyńcy i nic więcej.
Wszystko o nich jest przykryte obrzydliwym fałszem. Na wszystko przychodzi
jednak czas. Dzisiaj potomkowie Prusów z odkrytą przyłbicą̨ mogą być tylko
dumni ze swoich przodków.
Prusowie nigdy nie zhańbili ludzkości.
Wszyscy bez wyjątku fałszują im historię, stawiając nieprawdziwe, nieludzkie
i zakłamane zarzuty. Prusów cechowała dużo wyższa kultura od wszystkich
sąsiadów. Na przestrzeni wieków Europejczycy w stosunku do Prusów
dopuścili się wielu draństw. Nie dość eksterminacji tego szlachetnego ludu to
jeszcze zafałszowano im historię. Żródłem tego fałszu są Niemcy, którzy
dopuścili się do ich wymordowania, wyniszczenia i przywłaszczeniu sobie ich
tożsamości. W tym jedynym czasie współpracowały ze sobą bardzo owocnie
trzy monoteistyczne religie, chrześcijaństwo, judaizm i islam. Prowadziły
bardzo lukratywny handel białymi niewolnikami, do niewoli brane były kobiety
i dzieci. Dusburg ciągle pisał, że podczas podboju Prus, kobiety i dzieci brano
w niewolę. Chłopców kastrowano w czeskiej Pradze a handel odbywał się w
Wenecji. I tu wyjaśnia się obecność króla Czech Ottokara podczas podboju
Prus z wielotysięczną armią. Krzyżacy takim jak król Czech i innym
przybyszom wydzielali regiony, do urządzania na Prusów obław i łapanek.
Ottokar z 40 000 armią grasował po Sambii i Natangii. Wyłapanych
niewolników pod eskortą transportował do Pragi. Tak się to jemu opłacało, że
z taką armią przybył aż dwukrotnie w roku 1254 i 1268. Krzyżacy nie tylko
bogacili się na rabunku, na niewolniczej Prusów pracy, handlu bursztynem,
ale bez wątpliwości handel niewolnikami był dla nich najbardziej lukratywny.
Nigdzie o tym nie znajdziemy ani jednego słowa. A w rzeczywistości
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szerzenie Chrześcijaństwa wśród Prusów polegało na mordowaniu, rabunku
a niedobitki pruskie, kobiety i dzieci, z niewoli chrześcijańskiej trafiały do
niewoli islamskiej. Podczas podboju, nie wymieniono ani jednego miejsca,
gdzie na Chrześcijaństwo nawracano Prusów i w jaki sposób się to odbywało.
Dlatego dzisiaj o takiej historii nikt nic nie chce wiedzieć, słyszeć ani pisać. To
wszystko działo się za wiedzą Rzymu, przy obecności legata papieskiego,
wszystko raportowano do Rzymu, nikt o tym nie wspomina, że religię można
było aż tak poniżać, hańbić i to z dyrektywami od samych papieży i dla religii
mordować. Dusburg opisuje to z wielką starannością i pedanterią, mężczyzn
zdolnych do walki natychmiast mordowano, ale jakie były losy kobiet i dzieci
wziętych do niewoli już nie podaje. Starych, niezdolnych do pracy Prusów
zostawiano, na głodową śmierć. Jedno draństwo to zbrodnia ludobójstwa,
biologicznego ludobójstwa, ale jest i drugie draństwo współczesnych
historyków, dopuszczających się do powielania niemieckiego fałszu o
Prusach czyli oszustwa. Handel pruskimi niewolnikami jest dodatkowym
wytłumaczeniem na zniknięcie 50% ludności Prus. Powiedzieć można , że w
rezultacie zabrakło Prusów do nawracania na Chrześcijaństwo.
Nad wiedzą o Prusach roztacza się atmosfera ignorancji, manipulowania,
marginalizowania i cynizmu historyków. Prusowie nigdy nie stworzyli
własnego państwa. To prawda, nie cechowała ich zachłanność na sąsiadów
ziemię. Bez organizacji państwowej dobrze żyli ponad 1500 lat odpierając
rabunkowe ataki sąsiadów. Nie mieli potrzeby tworzenia państwa, panowania
nad innymi. Jakże inaczej wyglądałby dzisiejszy świat gdyby ludzkość
posiadała wartości Prusów. Zadajmy sobie pytanie, jakie w tym czasie były
państwa, jaka była ich wartość czy tożsamość ? Będzie rozczarowanie.
Prusowie bez państwa w imię swojej wolności przez 53 lata stawiali zbrojny
opór całej chrześcijańskiej Europie. Czy istnieje przykład innego takiego
narodu, który by z taką determinacją walczył o utrzymanie swojej wolności
nie posiadając organizacji państwowej. W przeszłości każda państwowość,
władza nad zniewolonym ludem toczyła się w zależności kto władzę nad nią
trzymał. Patent na państwowość pochodził z Rzymu.
Pomimo, że Prusowie nie mieli państwowej organizacji to w przeciwieństwie
do feudalizmu, chrześcijaństwa czyli niewolnictwa, które w Polsce miało już
miejsce, mieli demokrację. Mało badaczy chce o tym pisać a w zasadzie w
ogóle o tym nie piszą. W historii Europy takim innym przykładem bez
państwa byli starożytni Grecy. Niemiecka napaść na Prusów zdemolowała
całą kulturę Prusów, dzisiaj tropimy i odkrywamy ją w różnego rodzaju
zapiskach, wiemy także gdzie się jeszcze ona zachowała. Prusom odebrano
ich tożsamość, i nazwano Mazurami. Kosztem rdzennych powstało
niemieckie Prusactwo.
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Prusowie byli pionierami handlu na Bałtyku, i nie tylko. Do dnia dzisiejszego
w starożytnym rosyjskim mieście Novogorod ma miejsce nazwa Pruska ulica
poświadczona o tym istnieniu w 1184 roku. Na Warmii i Mazurach w żadnym
mieście nie mamy ani jednego śladu po tym starożytnym ludzie. Trudno
określić takie zachowanie, i może nie warto, albo szkoda szukać słów żeby
tak prymitywnym zachowanie się zajmować́.
W jakimkolwiek innym kraju archeologiczne pruskie odkrycia, jak się to ma w
Polsce na Warmii i Mazurach nigdy by nie uszły bez echa. W świecie byłoby
to wydarzeniem. Prusów artefakty rozrzucone są po muzeach Gdańska,
Elbląga, Olsztyna, Białegostoku, Poznania, Warszawy i w innych miejscach.
Czy to rozproszenie jest z premedytacją ? W dzisiejszym Meksyku stara
kultura jest pielęgnowana, sztuka Azteków, Olmeków itd. Dlaczego mamy
taką ciemnotę w Polsce? Polska nauka Prusologii jest na rozstajach. Tkwi w
prowincjonalnym post komunistycznym myśleniu, ograniczonym świecie. Nie
ma odwagi na wolną, odważną badawczą myśl. Ma to charakter polityczny z
ograniczonym intelektualnym stanem badaczy. To nie jest obraza, taki jest
fakt. Trudno zrozumieć badaczy brnących od wieków w obłudzie. Dlaczego
nie chcą prawdzie spojrzeć w twarz ?
W Mohowoje w pruskim Kaup, wykopano najstarszy Prusów symbol Trójząb
z VII wieku. Ostatnio podobnego odkrycia dokonał zbieracz kamieni z okolic
Olsztyna. Symbol pochodzący z Indii, który parę wieków póżniej stał się
symbolem Kijowa. Zagadka która będzie jeszcze rozwinięta. Trójząb oznacza
przeszłość, terażniejszość i przyszłość.
Podziwiamy dzisiaj piękno Warmii i Mazur, a jak dużo piękniej mogło by to
wszytko być podziwiane z pełną kulturą jej starożytnych mieszkańców gdyby
nić ich bytu na ich ziemi nie została przerwana. Obecni jej mieszkańcy są bez
jakiejkolwiek wiedzy o tej ziemi, nie czują i nie posiadają ducha tej ziemi.
Kiedy zwrócono się o wzniesienia kopca dla rycerza wszechczasów Herkusa
Monte, słyszymy, że o takiej historii nigdy nie słyszeli i nie ma na to zgody.
Wina takiego stanu ich umysłów jest po stronie tych którzy mienią się
mianem historyków, krzewicieli wiedzy i kultury. Im wszystkim należy tylko
współczuć. Robi się wszystko żeby o Prusach nikt nic nie wiedział, bo jakże
ten lud mógłby mieć swoją historię i kulturę starszą od słowiańskiej. Jako
potomkowie Prusów dotychczas w historii Europy nie mieliśmy podobnej
atmosfery czy klimatu żeby głośno rozpocząć odtwarzanie naszej prawdziwej
pruskiej historii i domagać się prawdy, ponieważ cały czas dominował fałsz i
był kryzys wolności. Od ponad dekady piszemy o tym, apelowaliśmy
wszędzie, nawet do niedawno post komunistycznych rządzących i nie tylko.
Cią g le to jeszcze jest w niewłaś c iwym czasie, mamy nadal cią g
intelektualnego kryzysu. Górą jest niemiecka opcja, powstanie krzyżackiego
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muzeum w Działdowie, domy i organizacje ziomkowskie w Olsztynie i dużo
innych wydarzeń na terenie Warmii i Mazur są tego wystarczającym
dowodem. Natomiast o Prusach jest głucha cisza. Ten rozległy historyczny
esej o Prusach i poniższy rys ich historii nie ma intencji wywierania presji, i
nie jest wyrazem emocji. Prusowie znają swoje wartości. Prus nigdy nie był
na kolanach i nie będzie. Jesteśmy dumnymi potomkami Prusów i z pełną
stanowczością dążyć będziemy do przywrócenia naszym przodkom należytej
im godnoś c i. Nie zamierzamy podważ a ć powszechnej historii
Rzeczpospolitej, należy ona do Słowian, ale historię Prusów sami potrafimy
pisać. Jako obywatele Rzeczpospolitej oczekujemy, że wiedza o historii i
kulturze Prusów będzie upowszechniana bez fałszu.
Na zakończenie cytat prof. Łucji Okulicz Kozaryn: “Z zaborczością i
bezprawiem Zakonu walczył pradziad, kontynuował walkę dziad i ojciec,
próbował protestować wnuk i dopiero prawnucy doszli do wniosku, że
jest ona beznadziejna”.

Dokument Niemców zbrodni na Prusach

KIM BYLI PRUSOWIE
Ziemia Warmii i Mazur, Kurpiowszczyzna, Kłajpeda na Litwie, ziemia
grodzieńska na Białorusi, Region Kaliningradzki w Rosji to ziemie
Starożytnych Prusów. Ziemia ta to około 42 000 kilometrów kwadratowych z
zaludnieniem średnio około 5-ciu osób na jeden kilometr kwadratowy
dochodząca do 10 osób. Przed podbojem mieszkańców ocenić można na
około 200 000 osób.
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Podczas wędrówek ludów do i po Europie, przemieszczali się oni w różnych
kierunkach, głównie w kierunku zachodnim z nad Morza Czarnego, z Gór
Ałłtaju oraz Azji Mniejszej.
W świadomości dzisiejszych posiadaczy ziemi Prusów nie ma żadnej wiedzy,
że ziemia ta, ma swoją bardzo starą i bogatą historię i ludzi z nią związanych,
dzisiaj skreślonych z historii Europy. Zachodzi tylko pytanie skąd, dlaczego i
przez kogo została zaludniona, co się stało z tym ludem i jego historią. Nigdy
dotąd nie zdarzyło się w historii żeby podbici mogli stworzyć o sobie swoją
własną historię.

Powyższa mapa z 42 roku naszej ery sporządzona została przez Rzymianina
Melę. Mapa jest ogólnikowa, ale wiele mówiąca, z obecnością Scytów i
Sarmatów. Ciekawostką jest nazwa Wisły, i nie jest ona słowiańską. Słowian
wtedy na polskiej ziemi jeszcze nie było.
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Takie podobne mapy z Sarmatami są często spotykane, również z ich
zbliżoną lokalizacją, i dziełem są starożytnych kartografów, O samych
Sarmatach informacje są raczej skąpe.
Domniemywać można, że mogli być uzależnieni lub zniewoleni u
wojowniczyego ludu Scytów. Uwalniając się od Scytów w skrytości
przemieścili się do niedostępnych ostępów ziemi nazwanej póżniej Prusy,
zapewniła im dobrobyt i wielowieczny spokój. Jeszcze w I-szym wieku
Ptolemeusz wymienia morze Bałtyckie i nazywa je oceanem Sarmackim, a
sam lud nazwany póżniej został Aestami. O Sarmatach słuch zaginął,
rozpłynęli się i przestali występować.

Pomiędzy VIII-IV wiekiem p.n.e. lud pochodzenia pra słowiańskiego zaludnił
Prusy, mogli nimi być Sarmaci, wędrowcy z nad północy Morza Czarnego jak
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na powyższej mapie zostali zlokalizowani. Zaludnili ziemię od Sambii,
najbogatszej w bursztyn, do prowincji Pogezanii i po Galindię. W I-szym
wieku byli znani i wymieniani przez starożytnych historyków jako Aestowie.
Wyniki testu genetycznego Y DNA potomków są w Haplogrupie R1a.

Powyższa mapa z fińskiego żródła przedstawia zaludnienie środkowo
wschodniej Europy do roku 400-nego naszej ery, czyli przed przybyciem
Słowian. Mapa obrazuje lokalizację Prusów mających ze wschodu
12

sąsiedztwo plemion Ugro-Fińskich zza Uralu. Czy mogli nimi być Scytowie?
Z zachodu teren dzisiejszego wschodniego Pomorzu, deltę Wisły, wybrzeże
Zalewu Wiślanego jest zasiedlony przez Gotów. Według wybitnego
szwedzkiego historyka Hermana Lindquista w XXI - szym wieku obecność
Gotów w Skandynawii jak oznaczono na tej mapie jest już nie aktualna.

Powyżej przedstawiony tekst jest z angielskiego atlasu Poland wydanego
przez Oxford w roku 1680. Istnieje w nim notatka która rzuca światło na
pochodzenie Prusów.
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Streszczając ten tekst: Chociaż Niemcy nazywają Prusów Prusami to nazwa
ich jest niewiadomego pochodzenia. Jest mowa, że pierwotną ich nazwą byli
Pruti od Prutusa króla Scytów wnuka Noego. Inni, że przyszli z Azji
prowadzeni przez Prusiasza króla Bitynii. Jest także mowa o pochodzeniu
Prusów z terenów Rosji, ale w rezultacie trudno powiedzieć skąd pochodzą.
W rachubę wchodzą Wenedowie. Ptolemeusz wymienia Galindów i Sudinów.
Na koniec tekstu, cytat twierdzenia Hartknocha, że byli Gotami.

Mapa Westermanns Grosser z Atlas zur Weltgeshichte rok wydania 1965 przedstawiająca miejscowości w
Starożytnej Grecji a dzisiejszej Turcji z okresu 200-tu lat przed Chrystusem. Trzy miejscowości o rodowodzie
nazwy Prus. Nazewnictwo pochodzi od króla Bitynii Prusiasza.

Kasjodor w VI - tym wieku n.e. pisze Historię Gotów która uległa zaginięciu, z
wyciągu Jordanesa, który ją znał, wiemy, że Goci zasiedlili północ Europy w
14

1940 roku p.n.e., ale nigdy nie nosili nazywy Prusów. Około IV - go wieku
naszej ery Ostrogoci opuścili Pomorze z wyjątkiem delty Wisły, prowincji
Pomezani i Pogezani. Częściowo opuszcili też Ziemię Chełmińską, Sasinię i
Galindię. O prowincjach ostatnich można tak wnioskować ponieważ nie
odegrały one żadnej roli podczas krzyżackiego podboju.
Na myśl przychodzi, że nazwa Prusy ma związek z możliwością wtórnego
przybycia Gotów z królestwa Bitynii w Azji Mniejszej gdzie w II - im wieku
p.n.e. władzę sprawował król Prusiasz. W królestwie tym działo się wiele
intryg i wojennych zatargów. Wydarzeniem które mogło mieć wpływ było
wsparcie przez Prusjasza wroga Rzymu Hanibala. W związku z tym
przegrani żeby nie popaść w rzymską niewolę bardzo okrutną w tamtych
czasach, ratowali się ucieczką. Mogli zasiedlić Prusy. Podobny ślad zostawili
w Bułgarii. Lud indoeuropejski o celtyckich korzeniach przywędrował z Azji
Mniejszej z nad morza Czarnego, mogły to być również Bałkany w okresie
Aleksandra Wielkiego. Pytanie czy wchodzili oni w skład potężnego ludu
Traków. Wraz z nimi przybyła bardzo bogata kultura w Azji Mniejszej znana
tam od stuleci. Ośrodkiem i centrum tej kultury na Prusach stał się port Truso.
Około IV-V wieku naszej ery Ostrogoci z Pomorza wyruszyli w kierunku
południa w asyście Wizygotów podbijają Rzym pod wodzą Alaryka z rodu
Baltów. W drodze, po śmierci Attylli, rozbili Hunów. Z końcem V wieku
Cesarzem Rzymu został Ostrogota Teodoryk Wielki. Genetyczne wyniki
testów Y DNA z Pomezanii i Pogezanii to Italo-Celtycka Haplogrupa
R1b1b2a1b.
Jan Długosz jednoznacznie wskazuje na pochodzenie Prusów od króla
Prusiasza II. Księga II str. 296 (skanu) str. 286 (oryginał).

Wiedza o Starożytnych Prusach sięga głębokiej starożytności, podobno już w
wykopaliskach starożytnego Egiptu znaleziono bałtycki bursztyn, ale
konkretnie w V-tym wieku p.n.e. o bałtyckim bursztynie wiadomo było w Azji
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Mniejszej, wspomina o nim Herodot, za nim w IV wieku p.n.e. Arystoteles. To
nie znaczy, że Prusowie z bursztynem nie byłi tam wcześniej.
Na przestrzeni całego swojego bytu Prusowie byli dobrze znani sąsiadom z
zaradności, pracowitości, i dostatku. Byli pod ciągłą sąsiadów militarną
presją. Nie tylko łupiestwo było celem najeżców, ale zakładanie fortów
uzależniających mieszkańców, do zbierania od nich haraczu, a w
szczególności handel niewolnikami. Samym Prusom w stosunku do sąsiadów
nie można było zarzucić agresji, łupiestwa czy aneksji ich terytorium. Takich
zdarzeń nie było. Pomimo swojej etnicznej różnorodności na przestrzeni
wielu wieków tak od strony Bałtyku jak i od lądu byli nie do zwyciężenia.

Wiesław Kubiak
Około roku 350 aż po półwysep Sambijski mieszkańcy Prus przyjmują i
podporządkowują się strukturom, organizacji społecznej Gotów. Przez ich
kontakty w 523 roku na zamku w Honedzie zapoznają się i przyjmują
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chrześcijańskie prawo które od tego czasu obowiązywało wśród Prusów. Nie
przestrzeganie jego było karalne.
Pierwszy odnotowany najazd na Prusów nastąpił z Upsali około 635 roku, a
od roku 650 Skandywawowie nieprzerwanie najeżdżają ich aż do końca XIgo wieku. Pokażne siły Duńczyków w roku 832 zostają wybite, a połowa ich
floty spalona z jednoczesnym przejęciem złota, srebra i innych łupów jakie na
statkach posiadali. Duńczyk Lothonoknut w roku 912 próbuje podbić Prusów,
za nim podobnie postępuje ich król. Duńczycy z królem Hakimem w roku 925
lądują na wybrzeżu Sambii. Syn jego około roku 940 podbija część ziemi na
Sambii i ogłasza się tam królem. Podobnie organizowane były wyprawy przez
króla Danii Kanuta Wielkiego w latach 1014-1035 i Kanuta IV w latach
1080-1086. Obecność ich była krótkotrwała. Kończyła się zwykle na grabieży
majątku ruchomego, porywaniu kobiet i prób ustalenia zbrojnych fortów na
wybrzeżu w celu zbierania haraczu. Najeżdżcy nigdy nie osiągali swojego
celu. Nie było takiej możliwości żeby Prusom można było narzucić obce
prawo, administrację czy zostawić swoich zbrojnych osadników. Ci którzy
ocaleli nie mieli już potem żadnych środków ucieczki i pozostawali u Prusów
w niewoli. Tak się działo od strony Bałtyku i ze wschodu. Nikomu nie udało
się zniewolić Prusów.
Około roku 700-go w centralnym biegu Wisły zaczynają osiedlać się
Słowianie, ziemię wcześniej opuszczoną przez Ostrogotów.
Prusowie nigdy nie posiadali regularnej armii. Każdy Prus odpowiadał za
swoje uzbrojenie i z nim wzywany stawał z intruzami do walki. Słowianie dla
Prusów nigdy nie stanowili zagrożenia. Chociaż znani z łupieskich obyczajów
z pewnością wygodnymi i przyjaznymi sąsiadami nie byli. Rządnych
pruskiego dobrobytu było wielu wśród tytularnych rozbójników. Każdy z nich
dysponował zbrojną drużyną. Od czasu do czasu dla ostudzenia ich
łupieskich zapędów, zbrojnie Prusowie ich powstrzymywali.
Kultura przemocy nie była bliska Prusom, ale kiedy przyszło stawić jej czoła
radę sobie dawali. Skąd takie cechy? Czy jest możliwość dania odpowiedzi?.
Czyżby ucieczka od Scytów zniewolenia, czy znajomość rzymskiej niewoli.
Przez dwieście lat Korony Polskiej, państwa słowiańskiego, podczas
panowania jej czternastu monarchów, bezskutecznie próbowano
podporządkować sobie Prusów.
Słowian pierwsze na Prusy najazdy odnotowane zostały za czasów
Bolesława Chrobrego w roku 1012 i 1015. Polegały na łupieniu Prusów i
ustalaniu haraczu. Mężny władca Bolesław Chrobry nie osiągnął sukcesu w
podboju Prusów a wręcz tylko zaostrzył dobro sąsiedzkie stosunki. Przez
następne dwa wieki celem polityki Korony było nie tylko łupienie, ale
zapanowanie nad tym małym terytorium pruskiej społeczności.
Wojowniczy król Polan Bolesław Krzywousty wykazał się największą
systematycznością w wyprawach na Prusy. Zimą 1107-1108 najeżdża
Prusów. Nie znajdując oporu, wraca obłowiony bogatymi łupami. Zostawia za
sobą totalne zniszczenie. Podobnie zimą 1110-1111 najeżdża Prusów, sieje
za sobą zniszczenie i wraca z wielkimi łupami. W roku 1115 po raz trzeci
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demoluje najazdem bezbronnych Prusów. Ostatni raz w roku 1119 najeżdża
na Prusy. Taktyka najeźdźców, to okres zimy, kiedy mokradła i jeziora były
zamarznięte. Prusowie mieli swoje informacyjne forpoczty, które ostrzegały
ich o nadciągającej napaści. Umykali w niedostępne zakątki, zostawiając
domostwa, ale ratując życie. Ci którzy nie zdążyli byli zwykle pojmani, brani w
niewolę i przesiedlani.
Poza materialnymi korzyśćmi innych sukcesów te napaści Polanom nie
przynosiły, a w rewanżu byli najeżdżani przez Prusów. Następca tronu,
Bolesław Kędzierzawy kontynuował politykę próby podboju Prus, którym ze
strony ekonomicznej sąsiedztwo ze Słowianami stawało się coraz bardziej
dotkliwe i uciążliwe.
Nagminnie Prusów brano w niewolę, przesiedlano, osadzano z dala od ich
ziem. Dzisiaj w odległych miejscach Polski spotykamy nazwy miejscowości o
rdzennym znaczeniu, że pochodzą z obecności Prusów. Bez wątpienia,
kultura Prusów przewyższała słowiańską.
W roku 1193 Kazimierz Kędzierzawy starannie przygotowuje z pruskimi
przewodnikami najazd na Jadżwięgów. Polscy kronikarze zarzucają im, że
przez zdradę wyprawa skończyła się totalną klęską wojów Kazimierza a on
sam z tej wyprawy miał ledwo ujść z życiem. W historii systematycznie pisze
się o Prusów napaściach na Słowian. Nic bardziej mylnego, napaści były ze
strony licznych Ugro-Fińskich plemion ogólnie znanych z rozboju
Jadżwięgów.
Sami Prusowie wojskiem nie dysponowali. W przypadku większego
zagrożenia następowała mobilizacja. W sposobie walki Prusów przewyższała
ich waleczność. Słowianie w żaden sposób nie byli w stanie stawić im czoła.
Bezskuteczne były hordy książąt w aliansach przeciwko Prusom. Podbicie ich
było słowiańską mrzonką, dla wszystkich swoich sąsiadów pozostawali
potęgą nie do pokonania.
Zachowała się XI-to wieczna opinia o Prusach. Kronikarz i geograf niemiecki
Adam z Bremy pisze o Prusach “homines hominissimus”, żyją tam “ ludzie
bardzo ludzcy”.
W roku 876 angielski król Alfred Wielki wysyła w podróż na wody Bałtyku
Wulfstana który opisując obyczaje Prusów podaje między innymi, że latem
potrafią wytwarzać lód i mrozić. Opisuje gęsto zaludnione wybrzeże Zalewu
Wiślanego. W latach 880-890 jest obecny w delcie Wisły i odwiedza pruski
port Truso który jest centrum rzemieślniczo-handlowym. Podróżnik hiszpański
Ibrahim ibn Jakub podobno handlarz niewolnikami w roku 965 odwiedza
Bałtyk nazywając Prusów Brus kiedy oni sami siebie nazywają Prusai a kraj
swój Prusa. Są słynni z odwagi i zmuszani do ciągłej walki z sąsiadami.
Zainteresowanie Prusami było w całej Europie i nie ominęło katolickiego
Rzymu, zauważyć to można po obecności misjonarzy.
Podobno już w roku 860 duński misjonarz Ansgar w prowincji Skalowia
nawraca dzieci na wiarę chrześcijańską i ukierunkowuje ich na pracę misyjną.
Wśród Prusów nie było religijnego przymusu, nie mieli żadnych bóstw,
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natomiast wśród ludu powszechnym była wiara w zabobony i zapewne w
pospólstwa wierzeniach istniały różnego rodzaju zjawiska natury.
Bolesław Chrobry nie mogąc podbić Prusów prowadzi dla Prusów
chrześcijańską agitację, kiedy sam lud Polan daleki był od powszechnej
chrześcijańskiej wiary. Dużo problemów Bolesław Chrobry miał z Pomorzem.
Papież Eugeniusz III w roku 1147 promował wysłanie tam krucjaty, żeby
nawracać połabskich Słowian, pogańskich Obodrytów uciekinierów od
Niemców. Czasy Chrobrego razem z Gallem Anonimem i jeszcze wieloma
innymi kronikarzemi, dla historii o Prusach to czasy przekazywania fałszu.
Dużo kontrowersyjnych opinii i kontradykcji prawdy. Zawsze jest tak, że
wszystko zależy od tego kto tę prawdę pisze.
Dla większej wiedzy o Prusach ciekawy cytat Kazimierza Aścika “Do chwili
przybycia Krzyżaków nie powstało w Prusach ani jedno źródło pisane.
Wszelkie więc informacje dotyczące życia Prusów, ich obyczajów, składu
społecznego, organizacji wojska, sposobów walki i używanej przez nich broni
pochodzą od kronikarzy obcych, a więc skandynawskich, polskich lub
ruskich. Znajdujące się w nich wzmianki są lakoniczne i mało dokładne,
dlatego też należy z tych przekazów korzystać z dużą ostrożnością i
podchodzić do nich bardzo krytycznie.
Podstawowym źródłem do historii Prus jest kronika Piotra z D u s b u r g a. W
odróżnieniu od innych kronikarzy, Dusburg podaje ogromny i bezcenny
wprost materiał, dotyczący walk Prusów z Krzyżakami, wojskowości Prusów
oraz ich życia kulturalnego i gospodarczego. Gdyby nie Dusburg, mielibyśmy
o wiele mniej informacji o uzbrojeniu, strategii i taktyce Prusów. Oczywiście
należy pamiętać, iż Dusburg nie był bezstronnym kronikarzem.”

Terytorium Prus podzielone przez najeżdżców na prowincje

W myśl Hołdu Pruskiego w 1525 roku cała Prusów ziemia stanowiła lenno
Korony Polskiej. Odległy czas, ale wtedy tak było. Dzisiaj wśród Polaków żyje
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około cztery miliony pruskich potomków i logicznie myśląc, dzisiejsza historia
Polski powinna być przedłużona o co najmniej 1500 lat gdyż o tyle historia
Prus jest starsza od słowiańskiej historii. Tak powinno być ze względu na
bardzo liczne uczestnictwo Prusów i odegranie znaczącej roli w historii
Polski, i to z wielkimi dokonaniami. Pomimo tych zaniedbań Prusowie nadal
mają swoją historię.
Dla znakomitych przykładów, bohaterem polskiego hymnu narodowego jest
potomek Prusów gen. Jan Henryk Dąbrowski, którego przodkiem był Jan ze
Szczuplinek uczestnik Bitwy pod Grunwaldem w pruskiej Chorągwi
Chełmińskiej. Wielki astronom Mikołaj Kopernik. Dwukrotna laureatka
nagrody Nobla Maria Curie-Słodowska była Prusinką.
Różnice etniczne wśród Prusów nie stwarzały konfliktów pomiędzy nimi. A
wręcz odwrotnie powstał wśród nich w Europie pierwszy etnos wspólnoty bez
zniewolenia. Występowało to szczególnie wzdłuż wybrzeża zalewu
wiślanego, bardzo ludnego terytorium Prus, tam rozpoczynał się bursztynowy
szlak Prusów. Znani byli jako Widiwariowie, lud wywodzący się z etnicznego
wymieszania. Niektórzy tłumaczą tą nazwę jako mądrego ludu.
Po II-giej Wojnie Światowej pierwszy raz ziemia ta nie nosi swojej nazwy
Prusy. Zaraz po wojnie, w Polsce odbyła się debata jak ją nazwać. Zabrakło
odwagi, i żeby zagranica ziemię Prusów przestała kojarzyć z Niemcami,
zrezygnowano z tej nazwy.

POTOMKOWIE PRUSÓ́W - KURPIE.
Do dnia dzisiejszego mamy w Polsce skupisko pruskich potomków i jest ich
około 200 000. Dotyczy to Puszczy Zielonej, Puszczy Białej i Czerwonego
Boru. Wraz z nimi dochowała się kultura Prusów. Są nimi Kurpiowie. Jak
podają kroniki, podczas II-go pruskiego powstania wódz Pogezan Linka w
roku 1273 roku razem z Bartami uderzył na Elbląg, pomimo zadanych
Krzyżakom ciężkich strat, ale kiedy drogą wodną nadeszły posiłki z Niemiec
nie poradził sobie. Po upływie roku Krzyżactwo z europejskim rycerstwem
uderzyło na twierdzę Pogezani - Lidzbark Warmiń s ki. Obroń c y z
niewystarczającymi siłami nie byli w stanie stawienia oporu i twierdzę musieli
opuścić. W roku 1277 mistrz krzyżacki, słynący z okrucieństwa Konrad von
Thierberg napadł na Pogezanię mordując, biorąc w niewolę i przesiedlając
ludność prowincji. Wódz Pogezan, Linka, na pewno nie poległ i nie był
pojmany przez wrogów, ale śladu po sobie nie pozostawił. Nie miało by to
wielkiego znaczenia gdyby nie przekazy, że część Pogezan po tych
niepowodzeniach uciekła od Krzyżaków i przemieściła się na tereny pustej i
dziewiczej Galindii, dzisiejszej Puszczy Piskiej. Dalsze ich losy nie są nam
znane. Mieszkańcy Pogezanii byli bitnym ludem i spotykały ich od Krzyżaków
często bardzo okrutne represje. Hipoteza, że ich ucieczka skończyła się w
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Zielonym borze i Puszczaki są ich potomkami, żyjącymi w zwartym
zorganizowanym etnosie nie może byc niczym innym wytłumaczona. Na
próżno szukać tego wątku w literaturze. Ale, nazwa Linka na Kurpiach jest
spotykana.

POLSKA JEJ DZIEJE I KULTURA - Geografia Polski strona 8 i 9 rok 1927
2
Puszcza Zielona zajmowała obszar ok. 1900 km . I to mieszkańcy tej
puszczy otrzymali nazewnictwo Kurpiów. Jej część wschodnia między Pisą a
Szkwą należała do starostwa łomżyńskiego, po jego podziale ok. r. 1740
weszła ona w skład leśnictwa kurpiskiego, część środkowa Puszczy między
Szkwą a Omulwią to teren starostwa ostrołęckiego (obie te części wchodziły
w skład ziemi łomżyńskiej), a jej zachodnie skraje nad Orzycem to obszar
starostwa przasnyskiego (ziemia ciechanowska). Dalej będę pisał o
częściach Puszczy należących do poszczególnych starostw skrótowo
puszcza łomżyńska (także i po r. 1730), ostrołęcka i przasnyska. Do Puszczy
zaliczam i klin wiosek szlacheckich w rejonie rzeczki Płodownicy wcinający
się w starostwo przasnyskie od Jastrząbki, Budnych - Sowięt i Baranowa na
południu przez Ramiona, Ziomek po Zaręby, Bindugę, Krukowo na północy.
Ów klin występuje jeszcze przed r. 1663, on spór posiadacze królewszczyzn
w r. 1664. Słowa Kurp, Kurpie w tym artykule oznaczają wyłącznie
mieszkańców Puszczy Zielonej. Tak więc np. określenie Kurpie północne
oznacza Kurpie północnej części Puszczy Zielonej.
W pracy Wiesława Majewskiego “Myszyniec i Puszcza Zielona” czytamy;
Puszcza Zielona był to obszar wydm porośniętych lasem i licznych bagien.
Pierwszy obszerniejszy opis Puszczy Zielonej przynosi sprawozdanie z 5tygodniowej misji na tym właśnie terenie z r. 1650 łomżyńskiego jezuity
księdza Łukasza Kościeszy Załuskiego. Czytamy tu: Cała ludność
(puszczy) pochodzi z Prus, albo te są to wprost uciekinierzy z Prus".
Jest tu jednak pewien szkopuł, dalej autor ów pisze: :z tego te powodu
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(tj. ze względu na pochodzenie z Prus), większość ich była heretykami
(wyjątek stanowili ci, którzy przywędrowali z Mazowsza, albo z Rusi, chociaż
teraz dzięki Bogu niemało ich nawraca się na prawowierne wyznanie".
Co może oznaczać “była heretykami”, to słowo daje dużo do myślenia. Dla
Rzymu każde inne wyznanie odbiegające od Rzymskiego Chrześcijaństwa
uznawane było za herezję, i nic gorszego nie było od herezji. Poganie byli do
nawracania, ale nie heretycy. Na pytanie kim mogli być, pozostaje tylko jedna
odpowiedż mogli być odłamem Chrześcijaństwa czyli Arianami. Arianizm
mógł przetrwać od czasów wysłanników cesarza Rzymu do Prus, Waidewuty
i Bruteno w 523 roku. Sam fakt, że u Kurpiów przetrwała “herezja” przez tyle
wieków, przestaje dziwić przetrwanie starej kultury.

PRUSKA ARCHEOLOGIA, WYROBY I HANDEL
W duż e j mierze nasza dzisiejsza wiedza o Prusach pochodzi z
archeologicznych wykopalisk. Podczas prowadzonych wykopów pod rurę
gazową w Kowalewku nad Notecią niedaleko Nakła odkryto cmentarzysko z
II wieku naszej ery świadczące o obecności Ostrogotów na Pomorzu.
Wydobyto bardzo bogate, liczne artefakty, dzisiaj znajdują się one w muzeum
Poznania. Dokumentują wysoką kulturę, dowodzącą o wysokich wymogach
codziennego życia ludu zamieszkującego środkowe Pomorze. Niektóre z nich
świadczą o bliskich kontaktach z kulturą starożytnego Rzymu. Inne pochodzą
z lokalnego surowca bursztynu i wykonane przez miejscowych mistrzów
około I-go wieku naszej ery, albo i wcześniej. Znaleziska niezwykle bogate.
Ludem wtedy osiadłym byli Ostrogoci, nie byli oni Germanami, jak ochoczo
Niemcy się do tego przyznają. Nowa nauka genetyki, jej testy nie
pozostawiają żadnych wątpliwości i wskazują, że byli pochodzenia
celtyckiego.
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Wyposażenie grobu Księżniczki Gockiej w Weklicach z II-III w.n.e

Niezwykłego i bardzo bogatego archeologicznego udkrycia dokonano w
okolicach Elbląga. Wykopalisko cmentarza w Weklicach z II-III wieku, jeśli nie
wcześniejszego, dostarcza nam dużo informacji o standarcie kultury życia i
zamożności mieszkańców Prus. Niestety te i inne odkrycia, ich artefakty są
porozrzucane po wielu muzeach i nie pozwalają żeby zwiedzający mógł je
skojarzyć z jedną i tą samą kulturą a jedynie oznajmiają ich lokalizację.
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Misa terra sigillata

Paciorki-złoto

Zapinki kapturkowe-srebro

Pucharek typu scyphos

Sprzączka-brąz

Bransoleta-srebro

Kociołek-brąz

Klamerka essowata-złoto

Zapinka kuszowata-srebro

Kolie bursztynowe i zapinka z portretami Mark24a Aureliusza i Lucjusza
Werusa.
Z katalogu wystawy Księżniczka Gocka z Weklic Malbork 2005
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Dwa pruskie porty na Bałtyku, Truso i Wiskiauty, oraz szlaki bursztynowe
prowadzące do świata antyku Grecji, Rzymu i Bizancjum.
Wielką rewelacją było nie tak dawne odkrycie w bliskiej odległości od Elbląga
pruskiego portu Truso. Odkrywca archeolog popisując się brakiem wiedzy
historycznej i przypisuje port Skandynawom. U samych Skandynawów takie
twierdzenie jest niewiarygodne. Ale, zwycię z ̇ a prowincjonalne
zakompleksienie świata nauki i to co kiedyś dla obcych było wygodne
bezmyślnie u nich egzystuje.
Gepidzi byli pruskim etnosem, nigdy nie przybyli ze Skandynawii, ale z Azji
Mniejszej z nad morza Czarnego, ewentualnie z Bałkan. I to z nimi przybyła
bardzo bogata kultura a port Truso stało się jej siedliskiem. Liczne
geograficzne nazwy w Szwecji odnoszą się do Gotów, a patriotyczni Szwedzi
ogłaszają, że są Gotami i, że to oni podbili Rzym. Współczesny autor
szwedzkiej historii Herman Lindquist zaprzecza gockiej obecności w Szwecji i
pisze wprost, że w XXI wieku takie twierdzenie jest już nie aktualne.
Poniższa wystawowa ulotka udziela informacji o Gotach i ich gałęzi Gepidach
jako Skandynawach obecnych w Truso. Jest to fałszywa informacja nie do
zaakceptowania, nie wolno ludzi oszukiwać. Takie zachowanie powinno być
przestępstwem.
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Autorem poniższego akapitu w języku angielskim jest wybitny szwedzki
historyk Herman Lindquist. Zmienia to zupełnie historyczny tok myślenia i
prowadzi do zupełnie innego realnego spostrzegania historii Prusów. Ale, na
tym nie koniec i kontynuując ten temat, mamy dużo wczesniejszą informację i
pochodzi ona z Polski. Potwierdza, że gockie pochodzenie Szwedów czy
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Skandynawów też jest nieaktualne. Testy genetycze na żyjących potomkach
Prusów naukowo to potwierdzają. I to dzięki Prusom wiemy dzisiaj, że Goci
byli Celtami.

Poniższy tekst pochodzi z książki Pani Julii Dymitrowej, o książce będzie
jeszcze mowa. Naukowa ekspertyza króla Zygmunta III Str 231
Rok 1622 to szczyt Wojny Trzydziestoletniej. Zaczęty jako rzekomy konflikt
religijny w Pradze w 1618 r , odsłonił całkowicie swój prawdziwy charakter.
Dania i Szwecja pozostają jeszcze w pozycji obserwatorów ale przygotowują
się do obrony panowania nad portami i drogami wodnymi Morza Północnego
i Bałtyku. Szwedzi domagają się panowania nad całym wybrzeżem Bałtyku,
Pomorzem i Prusami. Powołując się na tajemniczą książeczkę “ Historia
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Gotów” i na jej jeszcze bardziej tajemniczego autora Jordanesa, uważa
Johann Magnus że “ szwedzcy Goci “ przez wiele lat panowali w Prusach i na
Pomorzu. Według Magnusa Goci jeszcze przed Nową Erą zanim ze
Skandynawii nad Morze Czarne pociągneli , osiedli na Pomorzu i w Prusach i
mieli pięć albo siedmiu po sobie następujących królów. Przed naszą erą !
Ta teoria była krytykowana jako wynaleziona w klimacie nadchodzącej wojny
30- letniej.
W r 1622 Europa jest w ogniu. Niezliczone bandy samo- zaopatrujących się
żołnierzy rabują, gwałcą i mordują.
I w tym strasznym czasie z dworu Polskiego Króla Zygmunta III Wazy
wysłana zostaje tajna misja dyplomatyczna. Wysłaniec musi niezauważony
linie ognia przejśći żywy na drugi koniec Europy dotrzeć. Przynosi on
polskiemu konsulowi w Hiszpanii Adamowi Maccovius ustnie prośbę
Zygmunta III do króla Filipa IV. Król Zygmunt prosi o pisemne dowody mowy
Gotów które jeszcze w Hiszpanii przetrwały.
Od 1587 do 1632 r Polska była rządzona przez Zygmunta III syna
szwedzkiego króla Jana III i Katarzyny Jagiellonki siostry polskiego króla
Zygmunta II. Zygmunt III jest królem Polski i wielkim Księciem Litwy która
obejmuje również terytorium Pomorza i Prus - tereny które Szwecja jako
ojczyznę Gotów sobie uzurpuje i powołuje się na gocko - getyckie
pochodzenie ludności na tych terenach i również na panowanie tam przed
Naszą Erą. Paweł Piasecki Biskup Przemyśla był sekretarzem Króla
Zygmunta III.
Po zakończeiu Wojny 30-letniej wspomina on tajemniczą wyprawę do
Hiszpanii. Z jego inicjatywy przeprowadzono w r 1622 badanie lingwistyczne porównanie języka szwedzkiego, niemieckiego z mową Gotów. Na naleganie
Piaseckiego polecono polskiemu Konsulowi Adamowi Maccovius zachowane
w Hiszpanii pamiątki pisma Gotów i Wandali zebrać i przywieźdź do Polski do
badania.
Dyplomacie Adamowi Maccovius udaje się zebrać dotychczas nieznane
próby pisma, m.in. na język Gotów przetłumaczoną żydowską historię
Kościoła i dostarczyć na dwór Króla.
Teksty i mowa zostały przebadane na dworze Króla przez uczonych polskich i
szwedzkich .
Zostały one detalicznie porównane ze szwedzkim, staro szwedzkim i z
niemieckim tamtego czasu.
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Badacze zgodzili się, że między tymi w Hiszpanii zachowanymi wzorcami
mowy Gotó w a tymi ze Szwecji czy Niemiec nie mają ż a dnego
pokrewieństwa, zarówno w słownictwie jak i pochodzeniu czy znaczeniu.
Biskup Piasecki powołał się również na szwedzkie pamiątki pisemne
zachowane ze starych czasów. Zwrócił uwagę na istniejące jeszcze w
tamtym czasie prastare napisy nagrobne ze szwedzkiego miasta Tegla które
w żaden sposób nie były podobne do mowy Gotów i ich pisowni.
Powołując się na rezultaty paleograficznej i filologicznej ekspertyzy z Dworu
Króla Zygmunta III stwierdza Biskup Piasecki
‘Gutae ze Szwecji nie mają nic wspólnego z Gotami albo Getami zwanymi
również Sarmatami “
Rezultat ekspertyzy Króla Zygmunta III z r. 1622 przemienił się w gordyjski
węzeł , spowodował ostre reakcje w Szwecji.
Ojciec Duńskiej archeologii Olaus Wormius spróbował ratować sytuację, że
Goci podczas i po ich emigracji ze Skandynawii zapomnieli swojej ojczystej
mowy. Jemu brak jednak naukowych argumentów.
Trzy lata później Szwecja napadła na Polskę.
Po wojnie 30-letniej Szwecja jest zwycięska a ekspertyza Króla Zygmunta III
znika w zapomnieniu.
Szwedom cały czas chodziło o panowanie na Bałtyku, nad jego południowym
wybrzeżem. Gdyby Goci przyszli ze Skandynawi mieliby pretensje nie tylko
do Pomorza ale i Prus. Na tym kończy się legenda o Skandynawach,
Wikingach na Prusów ziemi.
Sam port Truso przetrwał i nigdy nie został ograbiony, świadczą o tym iloś́ci
znalezionych tam artefaktów. Położenie portu było w depresj i gwałtowny
wzrost poziomu otaczających go wód zmusił mieszkańców do jego
opuszczenia. W rezultacie port uległ zamuleniu. O szerokich handlowych
kontaktach najlepiej świadczą liczne artefakty.

Drahma sasanidzka 591-628 AD

Dirham abbasydzki 814-815 AD
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Denar z HEDEBY Dania 825 AD

Pens Wesesex Anglia 845-848 AD

Denar z HEDEBY poł. IX wieku Skład różnych zestawów odważników. Brąz.

Nity szkutnicze

Składana waga szalkowa. Brąz.

Szczypce kowalskie.

Dzwonki z brązu Zawieszki.

Kobieta w długiej sukni. Srebro.

Sztabki z brązu. Łyżwy . Kość.
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Łyżwy . kość

Młoteczek do wyrobu biżuteri. Kość.

Grzebien jednostronny trójwarstwowy.

Igły i szydła. Kość.

Oprawki rogowe

Celtycka gra HNEFATAFL. Gepidzi mieszkańcy Truso byli Celtami. Pionki
znalezione w Truso wykonane zostały z bursztynu, królewski duży pion
wykonany z brązu.

Bursztyn, paciorki
Rzemieś l nicy Truso byli wykonawcami przeró z ̇ n ych przedmiotó w z
przeróżnych surowców. Rodzimym surowcem był bursztyn z którego
wykonywano biżuterię, ale też i inne przedmioty. Jego liczne składy
znaleziono w Truso.
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Kolia z bursztynu

Kolia z kamieni

Pionki do gry Hnefatafl.

Paciorek rurkowaty. Bursztyn

Zawieszki trapezowe. Bursztyn.

Paciorki krążkowe. Bursztyn.

Paciorki mozaikowe cylindryczne. Szkło.
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Paciorek kubiczny. Szkło. Paciorki z kamieni półszlachetnych. Paciorki szkło .

Rozdzielacz tkacki. Drzewo.

Przęśliki z wypalanej gliny i łupku

Przęślik ołowiany.

Przęślik rogowy

Wszystkie powyższe ilustracje pochodzą z pracy archeologa odkrywcy Truso
M.F. Jagodzińskiego “TRUSO -między Weonolandem a Witlandem” wydanej
przez Muzeum Archeologiczne-Historyczne w Elblągu.
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Zapotrzebowanie na bursztyn ówczesnego starożytnego świata było
znaczące i zaczęło się to przed naszą erą, a dla Prusów było bardzo
dochodowym. Wyznawcy Islamu jedni z pierwszych używają do dzisiaj
koralików, również na ich wzór jest dzisiejszy różaniec. W języku arabskim to
subha, tasbih albo misbaha. Koraliki były wyrabiane z bursztynu i w różnej
ilości były w powszechnym zapotrzebowaniu tak u Arabów jak i u
Chrześcijan. Bardzo duża ilość znajdywanych arabskich i rzymskich monet
na ziemi Prusów, świadczy o ożywionym handlu bursztynem z arabskim i
rzymskim światem. Artefakty odkryte w porcie Truso pochodzą z różnych
dziedzin, są niezwykle bogate. Port był oś r odkiem wysokiego
rzemieślniczego kunsztu, wszechstronnym warsztatem rzemiosła: odkryto w
nim kowalstwo, jubilerstwo, szklarstwo, busztyniarstwo, rogownictwo,
szkutnictwo, ślady po warsztatach tkackich. Na jubilerstwo wskazują
znalezione szalkowe wagi. Srebro wykorzystywali z monet. Wykonywanie
tych wszystkich funkcji nie mogło zaistnieć bez wspólpracy ze światem
zewnętrznym czyli dostawcami surowców. Do tego wymagana musiała być
sprawna organizacja z doborem dostawców i sprawnym zarządzaniem.
Z racji bycia portem szkutnictwo było nieodzownym zajęciem. Sztukę tą
Prusowie opanowali doskonale a przykładem niech będzie fakt kiedy
kurońscy piraci gonili na pełnych żaglach Prusa Vidgaura, zdołał on uciec i na
wszelki wypadek schronił się w duńskim porcie Hedeby. Do wykonania
płaskodennych klepkowych łodzi potrzebny był odpowiedni gatunek drzewa z
przygotowanymi klepkami. Nie było możności transportowania całego pnia do
Truso. Łodzie wyrabiano na zamówienie, używane w celach obronnych przed
intruzami, do handlowych podróży po Bałtyku, połowu ryb na Zalewie. Sam
maszt żeby wytrzymać morskie wiatry musiał być ze specjalnego gatunku
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drzewa. To wszystko nie rosło w Truso, szkutnikowi do tego potrzebny był
leśnik i leśny cieśla. Pasy-klepki łączyli żelaznymi nitami. Żelazo musiało być
wytopione z rudy darniowej przy zastosowaniu dymarek. Kowal
przygotowywał nity. Wszystko odbywało się na zewnątrz Truso. Ilość innych
wyrobów z żelaza do domowych potrzeb i wojennych wytwarzanych w Truso
wymagała dużo żelaza i wielu kowali do Truso obsługi.
Warsztaty tkackie w Truso też nie mogły istnieć bez hodowli owiec czy
uprawy lnu i konopi. To wszystko na kołowrotku przędzone dopiero wtedy
mogło być dostarczone do tkania na krośnie po których w Truso pozostały
ślady. Morskie łodzie były z żaglem do nich też surowiec był potrzebny
Prusinki słynęły z urody, biżuteria również ubiory dodawały im krasy i
zapewne o tym wszystkim bardzo dobrze wiedziały. Przecież takie są kobiety.
Bez wahania można stwierdzić, że i w modzie Prusowie nie mieli sobie
równych. Gust i estetyka u Prusinek był w największym wydaniu, jest to
również komplement dla Prusów, dowód, że dbali o wygląd swoich wybranek.
Każda dziedzina wykonywanego rzemieślnictwa w Truso nie mogła istnieć
bez zewnętrznej asysty społeczności, nawet takie jak rogownictwo to trzeba
było nabyć rogi od myśliwych. Jedna sprawa w tym wszystkim pozostaje nie
wiadomą, lokalizacja rzemieślników cmentarzyska w celu ustalenia daty
założenia osady. Data obecnie odkrytych artefaktów jest datą opuszczenia
Truso, natomiast samo założenie osady mogło być w okresie znalezisk w
Weklicach a może nawet i wcześniej.
Inne znaleziska;

Naszyjnik z monet arabskich, znalezisko z Wiskiauten (Sambia)
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Żubronajcie, woj. Suwałki . Osada zachodnia. Igły i małe szydło. Kość
Długość 5; 6,2; 6,5 i 7 cm. III - II wiek przed naszą erą.

Suwałki. Ostrogi II-III wiek

Suwałki, broń i narzędzia. Żelazo II-IV wiek

Rembelin, woj. Ostrołę k a. Naczynie sitowate z osady. Glina. H
(wysokość)=7,5 cm. III wiek przed naszą erą. Tego rodzaju wykopaliska
należą do rzadkości. Świadczą o zachowaniu wysokiej higieny przez
użytkowników. .Naczynie sitowe z uchem, czasza łagodnie zaokrąglona, na
trzech nóżkach. Barwa ceglasta, polewa brązowa. XVI- XVII wiek.
Częściowa .Wysokość 12 cm, średnica 20 cm, głębokość 8,6 cm. szerokość
ucha 2,3. Ziemia fromborska.
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Powyżej greckie wotywne figurki pochodzące ze starożytnej Sparty
znalezione podczas archeologicznych wykopalisk prowadzonych przez Prof.
Kossina (Berlin) w 1915 roku, Królewiec, V-IV wiek przed naszą erą.
Informacja i pochodzi z niemieckiego archiwum ze zbiorów królewieckich
zagrabionych w II-giej Wojnie Światowej przez Rosjan. Gdzie są one teraz,
czy zostały rozgrabione, nikt tego nie wie. Ale, dokumentują o wczesnych
Prusów kontaktach ze starożytną Grecją, bursztyn już wtedy był w posiadaniu
starożytnych.

Czy mogły pochodzić z bursztynowych szlaków ? Niekoniecznie, nie musiało
tak być, ponieważ starożytne artefakty mogły przywędrować z właścicielem, i
tak też można przypuszczać z nie dawno odkrytymi artefaktami w Kosyniu
koło Dobrego Miasta. Wątpliwe, żeby atrakcyjne wykopaliska jak głoszą
odkrywcy mogły pochodzić na pruskiej ziemi z około XV-tego wieku p.n.e..
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W skład wchodzą paciorki, zbadano je fizykochemicznie stwierdzając, że
zostały wykonane z fajansu szklistego i nic podobnego dotychczas nie
znaleziono w całej środkowej Europie. Podobno pochodzą z Egiptu.
Wynalazek szkła wywodzi się z Egiptu, następnie rozpowszechniony został
na całym Bliskim Wschodzie. Inne artefakty, grot oszczepu z brązu, sztylet z
trzpieniem do rękojeści, kruszcowa zausznica, brązowa szpila z półkolistą
główką oraz tak zwany skrętek „salta Leone”, złote szpilki, toporki z brązu
wyroby ze złota.
Odkrywcy twierdzą, że “odnaleziono tam przedmioty pochodzące m.in. z
Kotliny Karpackiej, Wysp Brytyjskich, terenu dzisiejszych Niemiec i krajów
naddunajskich.” Z powyższego przyjąć można, że znaleziska pochodzą z
epoki brązu i zapewne ze zbioru kolekcjonera starożytnego Prusa, który mógł
z nimi przybyć. Niebywałe. Tak więc przywędrować mogły z właścicielem i
niekoniecznie tam były w XV wieku p.n.e.. Ale, kim więc był właściciel ? Teren
wykopaliska był pod domeną Gotów pra Celtów. Wśród artefaktów znaleziono
czaszkę, “pochodzącą z tego samego okresu”. Jak ją zbadano i czy jej DNA
zbadano? Kim była pochowana tam osoba ? A na koniec czy odkrywców
można poważnie potraktować ?
Odkrycie niezwykle ważne i nie tylko dla wiedzy o wyrobach, ale również, do
jakiego etnosu należeli posiadacze tych artefaktów. Pomimo naukowej
konferencji opublikowane informacje przez odkrywców są naukowo bardzo
skąpe i wątpliwe. Słyszymy “że znaleziska zweryfikują historię naszego
regionu” dodając, że “jeszcze niedawno mówiło się i pisało, że nasze tereny
nie były zamieszkane. A jednak mieszkali tu ludzie”. Brawo, bravissimo przed
Polakami tylko Niemcy zamieszkiwali. Śmiało powiedzieć możemy, że z taką
wiedzą jesteśmy naprawdę wśród “mecenasów świata nauki”.
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Powyższe znalezisko należy do bardzo rzadkich i niezwykłych ponieważ są
to tak zwane “trzewiki”, uzbrojenie końca skurzanej pochwy miecza, żeby
jego koniec nie uległy uszkodzeniu. Jak niektórzy twierdzą mogą być to
pierwowzory herbów.

Powyższy artykul z Königsberger Allgemeine Zeitung z 1935 roku.Latem
1935 roku w Gumbinnen (dzisiejsza nazwa Гусев w tzw. Obwodzie
Kaliningradzkim) podczas budowy domu przy ulicy Erich-Koch-Straße
dokonano niezwykłego znaleziska. Podczas robót ziemnych niezbędnych do
wykonania fundamentu znaleziono ostrze włóczni wykonane z kości. Zgodnie
z opinią naukowców ostrze to miało okolo 11 tysięcy lat (pochodziło z okresu
około 9 tysięcy lat przed naszą erą). Uznane zostało za najstarsze znalezisko
dokonane na terytorium Prus. Już wtedy uznano je za dowód obalający
twierdzenia o tym, że tereny te były w tamtym okresie prawie lub wcale
niezamieszkane. Do czasu zdobycia miasta przez Armię Czerwoną
znajdowało się w zbiorach Museum Königsberg, potem zaginęło. To
znalezisko należeć musiało do okresu kiedy ustępował lodowiec a wraz za
ustępującym podążały renifery z myśliwymi koczownikami pierwszymi
mieszkańcami .
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Znalezisko rzymskich srebrnych denarów w Zalewie I-II wiek. Również w
gminie Zalewo, na granicy z gminą Susz, w 2015 roku odnaleziono relikty,
które były ewenementem na skalę kraju.

W historii nie było chyba jeszcze takiego przypadku, by wejść na moment do
lasu, zamiast grzybów czy jagód, wynieść z niego ogromnej wartości skarb,
nie tylko historycznej. A taka historia przydarzyła się . W czasie
samochodowej wycieczki zatrzymał się w przypadkowym miejscu pod
Olbrachtówkiem, wszedł do lasu „za potrzebą” i na zaoranym pasie
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przeciwpoż a rowym znalazł monety i biż u terię , któ r e w krę g ach
archeologicznych występują teraz pod nazwą bezcennego „Skarbu z
Olbrachtówka”.Wikipedia.

Rok 2011, pomiędzy Suszem a Prabutami w przecince leśnej w glinianym
naczyniu takie zbiorowisko monet znaleziono wraz z bogatą srebrną
biżuterią. Monety są sprzed ponad tysiąca lat. Tak sensacyjne odkrycia
znajdywane są na całym byłym terytorium Prusów. Można sobie wyobrazić ile
było posiadanych takich skarbów w domostwach u Prusów a doszczętnie
ograbionych w trakcie podboju przez niemieckich Krzyżaków.
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Miseczka, owalna z szeroką krawędzią. Dno koliste Wiek XIV ziemia
fromborska. Pruska figura człowieka, rzeźba w drzewie. Czemu mogła ona
służyć. Jedyne co na myśl przyjść może to, że rzeźba wykonana została dla
dziecka. Torfowisko k/o Olsztyna.

Na jeziorach Prusowie poruszali się własnej roboty dłubankami.

Port Truso spełniał dwie funkcje, poza handlem był również warsztatem
rzemieślnictwa w którym nie tylko bursztyn wykorzystywano, także metale
szlachetne. Świadczą o tym odkopane wagi z odważnikami. Prusowie nie
posiadali kruszców więc z wielkim prawdopodobieństwem przetapiali liczny
zasób srebrnych monet. W tamtych czasach nie dopuszczalnym było żeby u
Prusów obca grupa, z obcej ziemi przyjechała i zakładała na ich ziemi swoje
warsztaty, osiedla lub fortikacje. Próby były, zazwyczaj bardzo krótkotrwałe,
aż do momentu kiedy Prusowie po zebraniu swoich sił eliminowali
najeżdzców.
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PRUSÓW STYL ŻYCIA
Sposób życia Prusów ich kultura w porównaniu z sąsiadami była wyższa i
bardziej nowowoczesna. Byli pracowici, gospodarni i do dzisiaj ich
potomkowie przejawiają dużą̨ przedsiębiorczość. Puszczę karczowali na tyle
na ile taka była potrzeba. Troskliwie dbano o naturę do której przywiązywali
wielką uwagę. Ziemię uprawiano pod różne gatunki zboża i warzyw, dając jej
odpoczywać ż e by nie uległa wyjałowieniu. Nie obce Prusom było
sadownictwo.
Hodowla bydła, domowego drobiu była rozwinięta a pod szczególną troską
była hodowla koni w tym szczególnie białych koni.
Po zebraniu owoców swojej ciężkiej pracy Prusowie każdą wolną chwilę
spę d zali na uroczystoś c iach, dziękczynieniu z zebranych plonów.
Uroczystość Dożynek wywodzi się od Prusów. Przy śpiewach tańcach po
zebranych plonach bawili się i niczego nikomu nic nie żałując. Nie było
żebraków. Kulturowa spuścizna po Prusach to obecne polskie Mazurki,
Oberki czy Kujawiaki. W tym cały zestaw kurpiowskiego folkloru jest pruskim
dziedzictwem.

Powyżej mamy typową rekonstrukcję pruskiego domu. Na uwagę zasługuje
podwójna ściana z pionowych pali, z przestrzenią która wypełniana była
materiałem izolacyjnym zarówno przed mrozem jak i upałami.
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Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Prusowie na długo zanim to odkryli
Włosi, posiadali wiedzę mrożenia.
Bardzo dbali o wygląd swoich wybranek, świadczą o tym wykopaliska, liczne
ozdoby, wyroby biżuterii należące do kobiet. Ze względu na klimat w
największym pożądaniu były ubiory wełniane. Cechowała Prusów wielka
osobista higiena, rodzaj sauny był u nich w pospolitym codziennym używaniu.
Bezpowrotnie zniknęły rezydencje pruskich Nobilesów, dzisiaj rekonstrukcja
ich jesṫ nie możliwa. Lokalizacje tych rezydencji były w miejscach
niedostępnych. Uległy podczas podboju, zajęte przez Krzyżaków a w ich
miejscach powstawały zamki. Po bogactwie wykopalisk, wnioskować można,
że wyposażenie pruskich rezydencji musiało również̇ być bogate.

Ubiory Prusów
W tej Europy części, w handlowych kontaktach Prusowie nie mieli sobie
równych – byli awangardą handlu i to nie tylko z ówczesnym antycznym
światem, ale również z najbliższymi sąsiadami tak na lądzie jak i morzu.
Pomimo surowego klimatu, natura obdarzyła ich wielką pracowitością, dzięki
której mieli zabezpieczenie w płodach rolnych, warzywnych, a także hodowla
trzody chlewnej zabezpieczała ich przed głodem. Kraina którą zamieszkiwali
była bogata w zwierzynę, runo leśne a jeziora obfite były w ryby. Nikt nie
głodował i nie było żebraków a w potrzebach wzajemnie siebie uzupełniali.
Podróżnicy, kupcy, wywiadowcy, misjonarze przybywający w pokojowych
nastrojach byli przyjmowani przez Prusów z wielką gościnnością. Tak dalece
jak akceptowali ich kulturę i nie przeszkadzali w ich sposobie życia. Oferty
pruskich kupców zawsze były ciekawe. Dużym zainteresowaniem cieszyło się
ich przybycie do portów Bałtyku. Handlowali skórami, futrami, które
dostarczała im nie tylko rodzima ziemia, ale również skupowano je na Rusi.
Tam w starożytnym mieście w Nowogorodzie mieli swoją handlową placówkę.
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Poza wschodnim Pomorzem i Prusami, nigdzie indziej w basenie Bałtyku nie
było tak wysokiej kultury i standardu życia.
Prusowie byli wolnymi od jakiegokolwiek religijnego przymusu, wolność
religijna była powszechnością na całym obszarze Prus. Po bóstwach nie
pozostawili żadnych śladów. Jedynie co, to jak u każdego ciężko pracującego
ludu w tamtych czasach były wierzenia spostrzegane w różnego rodzaju
zjawiska natury i zabobony. Wierzyli w życie poza grobowe i w reinkarnację.

Krzyżyk znaleziony w Truso z IX-X wieku wiele mówi. Prawy jest
rekonstrukcją.
Niezwykle istotnym dla Prusów wydarzeniem był rok 523-ci w którym
zarejestrowano dwa oddzielne wydarzenia. Pierwsze to wizyta Prusów w
Rawennie u władcy Rzymu Ostrogoty Teodoryka Wielkiego z darami
bursztynu. Wizytą była o dużym znaczeniu i nie była wizytą marketingową jak
ją deklarują współcześni naukowcy. Ś́wiadczy o tym treść mowy Teodoryka
Wielkiego zapisana łaciną , a treś c ́ potwierdzona przez historyka
starożytności Theodora Mommsena laureata nagrody Nobla z 1902 roku.
"Po przybyciu tutaj waszych ambasadorów dowiedzieliśmy się, że
jesteście jak najbardziej gorliwi, żeby nasze spotkanie, w nadziei
pozyskania naszej przychylności wobec waszych ludzi mieszkających
nad brzegiem oceanu. Wasze do nas pragnienie żebyśmy w rewanżu
wysłali naszych przedstawicieli do was, ponieważ takich jeszcze nie
było, wysłaniem ambasadorów zajmiemy się z zainteresowaniem. Teraz,
gdy już się zapoznaliście z człowiekiem (tj. sam król), którego
poszukiwaliście z zainteresowaniem, przyznając mu swoją miłość.
Podejmując się podróży przez tak wiele ziemi, nie była łatwa. Dlatego
pozdrawiamy was z całego serca i zapewniamy, że bursztyn który
przynieśliście otrzymaliśmy z wdzięcznością ".
List kończy się tymi słowami:
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"Widzimy w tym okazję dla zapoznania się ze szczegółami żebyśmy nie
byli uważani za ignorantów co jest waszą wiarą, waszymi osobistymi
sekretami. Odwiedzajcie więc nas częściej, wzdłuż dróg, które wasza
miłość otworzyła. W przyjaźni z bogatymi królami zawsze opłaca się,
kiedy są oni zadowoleni nawet z małych prezentów, zawsze chcą
odwzajemnić się większymi. My upoważniliśmy waszych ambasadorów,
słowem z ust do ust, składamy zamówienie u was, które otrzymując
musicie być zadowoleni”. Tłumaczenie angielskiego tekstu z pracy
Hermann Schreiber-TEUTON AND SLAVS strona 68

W rezultaci razem z powracającymi Prusami przybywa do Prus dwóch
wysłanników cesarza. Jednym jest ambasador Waidewuta drugim zakonnik
Bruteno. Obaj tak jak wszyscy Goci byli Chrześcijanami Arianami. W twierdzy
Honeda (później Bałga) w 523 roku Waidewuto spotyka się z etnosem
Pruskich wodzów.
W książce Pawła Kawińskiego "Sacrum w wyobrażeniach pogańskich
Prusów" na str. 163 autor analizuje pruskie słowo "alka" oznaczające
świątynię, a dokładniej miejsce składania ofiar, górę ofiarną i powołuje się na
W. Smoczyńskiego, który słowo to wywodzi od słowa gockiego alhs
oznaczającego świątynię ariańską. Według Arianizmu nie było potrzeby
budowy świątyń bez ikonografii. Modły mogły się odbywać w gołym polu.
Podczas tego spotkania starożytni Prusowie przyjęli chrześcijańskie prawo.
Stanowiło ono, jedna żona, opieka nad kobietami, opieka nad starcami,
opieka nad ubogimi (nie było żebraków), uczciwość (jeszcze za krzyżackich
czasów Prus występujący przed sądem nie potrzebował świadka), opieka w
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nieszczęściu, niesienie pomocy rozbitkom, przybyszów przyjmowano z
gościnnością. Te prawidła i inne w tym czasie nie mogły pochodzić z żadnej
innej wiary jak tylko Chrześcijańskiej. Prawo przyjęte o tak wysokiej etyce w
tamtych czasach nie miało i nie mogło mieć innego żródła. Na powszechnym
zgromadzeniu w Honedzie wszystkie te prawa przez Prusów zostały przyjęte,
a nie przestrzeganie ich było karalnym. W póżniejszym wiekach byli znani
Prusowie jako dobrzy ludzie, z opinią niemieckiego kronikarza, że jest to lud
“homini hominisimus” ludzie najbardziej ludzcy. Trudno uwierzyć i jak dojść do
tego mogło, że w XIII wieku zostali ogłoszeni poganami i barbarzyńcami ?
W XII-tym wieku przybywają Cystersi i prowadzą pierwszą z Rzymu
chrześcijańską misyjną pracę na Prusach. Zaowocowała ona, że po
nawróceniu na rzymskie Chrześcijaństwo znacznej liczby Prusów w roku
1216-tym misjonarz Chrystian zabiera ze sobą w podróż do Rzymu dwóch
pruskich wodzów.
Są nimi Survabuna z Terra Lubouia ziemi Lubawskiej, i Warpode z ziemi
Leżańskiej, (i nie ma tu mowy o żadnych plemionach czy prowincjach).
Podczas wizyty w Rzymie i spotkaniu z samym papieżem Innocentym III
przyjmują z jego rąk chrzest - dla Prusów. Mało znany taki inny przypadek.
Misjonarz który przybył z nimi do Rzymu zostaje namaszczony na
pierwszego Biskupa Prus i tak Prusowie dołą c zyli do rzymskiego
chrześcijaństwa. Wkrótce po tym papież Innocenty III umiera. Od następcy
papieża, Honoriusza III, biskup Chrystian otrzymuje wiele przywilejów:
dysponował wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wchodzenie
zbrojnych oddziałów do Prus, był odpowiedzialny za prowadzenie misji,
nadawanie odpustów uczestnikom krucjat oraz za karanie nieposłusznych
karami kościelnymi.
Tak podaja polskie żródła ̨.
Ale, w niedawno wydanej w Szwajcarii pracy Bułgarki Pani Julii Dimitrowej
czytamy;
“W 1218 roku Papież Honoriusz III za instygnacją polskiego księcia Konrada
Mazowieckiego wysyła biskupa Krystiana do Prus żeby zabronił handlu solą i
bronią z Prusami. ( Ciekawa i nowa informacja, że tak wcześnie mogła paść
decyzja o zdemolowaniu Prusów i to wkrótce po tym kiedy Prusowie w 1216
przyjęli chrześcijaństwo od Innocentego III.) W czerwcu tegoż roku wzywa
Papież wszystkich rycerzy którzy nie byli na wojnie w obronie Jerozolimy
przeciw islamistom żeby wzięli udział w krucjacie przeciw Prusom dla
umocnienia katolickiej Teokracji, obiecując łupy i odpuszczenie grzechów.
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Na wiosnę 1219 roku zaczęła się wojna.
W roku 1226 zawiera Konrad Mazowiecki układ z Zakonem Krzyżackim.
W 1230 roku wzywa Papież ponownie do krucjaty przeciw Prusom.
W 1234 roku Papież Grzegorz IX oddaje zdobyte tereny pruskie Zakonowi
Teutońskiemu.
W 1235 roku Złota Bulla z Rimini oddaje podbite pruskie terytoria Zakonowi i
legitymuje utworzenie militarnego zakonnego państwa - wyrok śmierci dla
narodu Prusów.”
Gdzie i po której stronie leży prawda ? Polska wersja wywodzi się od
klerykałów i nie dziwi ton zakłamania żeby prawda nie ujrzała ∂ziennego
światła.
Po przyjęciu Chrześcijaństwa u samego papieża i wyznaczeniu Chrystiana
na biskupa Prus ogłoszona zostaje krucjata przeciwko Prusom. Nie ma na to
żadnego logicznego wytłumaczenia. Jedynym powodem był brak utworzenia
państwowości według patentu Rzymu czyli feudalizacji Prus. Do dnia
dzisiejszego chrześcijański kościół uważa, że Prusowie byli poganami i
barbarzyńcami, i nie ma zlituj się czy zmiłuj nad dokonanym w Prusach
ludobó j stwie. W roku 2016, w 800-et letnią rocznicę przyję c ia
Chrześcijaństwa, Watykan z Papieżem nie udzielili błogosławieństwa tej
rocznicy. Tkwi tu tajemnica i tylko Watykan może ją wyjawić. W Lubawie
odbyła się uroczystość przyjęcia Chrześcijaństwa, bez utożsamienia jej z
Prusami czyli z całą Warmią i Mazurami, a odbyła się tylko w odniesieniu do
biskupa Chrystiana i ziemii lubawskiej. Dobrze że przynajmniej to się odbyło,
potwierdziło to, że ziemia ta była jednak Chrześcijańską, chociaż logiki w tym
nie ma, ponieważ to ludzie przyjmują wiarę a nie ziemia którą zamieszkują.
Koś c ió ł uznaje biskupa Prusó w Christiana a nie uznaje wartoś c i
Chrystianizacji Prusów.

W ORĘŻU NA BAŁTYKU I NA LĄDZIE
Zacytujemy Kazimierza Aścika w jego wyczerpującej, znakomitej pracy której
nikt inny lepiej nie wykonał, nie mającej sobie równej “O wojskowości Prusów
w V - XIII wieku” :
Podstawową trudność w studiach nad pogańskimi Prusami w ogóle, a w
badaniach nad zagadnieniami ich uzbrojenia i wojskowości w szczególności,
stanowi znikoma liczba źródeł pisanych. Do chwili przybycia Krzyżaków nie
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powstało w Prusach ani jedno źródło pisane. Wszelkie więc informacje
dotyczące bycia Prusów, ich obyczajów, składu społecznego, organizacji
wojska, sposobów walki i używanej przez nich broni pochodzą od kronikarzy
obcych, a więc skandynawskich, polskich lub ruskich. Znajdujące się w nich
wzmianki są lakoniczne i mało dokładne, dlatego te należy z tych przekazów
korzystać z dużą ostrożnością i podchodzić do nich bardzo krytycznie.
Podstawowym źródłem do historii Prus jest kronika Piotra D u s b u r g a. W
odróżnieniu od innych kronikarzy, Dusburg podaje ogromny i bezcenny
wprost materiał, dotyczący walk Prusów z Krzyżakami, wojskowości Prusów
oraz ich życia kulturalnego i gospodarczego. Gdyby nie Dusburg, mielibyśmy
o wiele mniej informacji o uzbrojeniu, strategii i taktyce Prusów. Oczywiście
należy pamiętać, i Dusburg nie był bezstronnym kronikarzem.
Parafrazą kroniki Dusburga jest rymowana kronika Mikołaja Jeroschina,
żyjącego nieco później. Podał on równie wiele szczegółów o walkach
prowadzonych przez Prusów i o ich wojskowości. Oprócz wymienionych
kronik pewne wiadomości dotyczące omawianego zagadnienia zawierają:
relacja Ibrahima Ibn Jakuba , przekaz Wulfstana, a także żywot św.
Wojciecha Jana Kanapariusa. Z późniejszych prac na specjalną uwagę
zasługuje dzieło J Voigta, obejmujące całość historii Prus i podboju ich przez
Zakon. Jest ono jednak niejednolite, miesza często wojskowość z historią
polityczną oraz niedostatecznie przedstawia zagadnienia strategii i taktyki.
Dużo materiału do wojskowości i uzbrojenia Prusów można znaleźć w dziele
historii wojskowości powszechnej G. Kohlera, które uzupełnia w dużym
stopniu braki pracy Voigta.
Kontynuując.....
Mało kompletne źródła pisane uzupełniają w pewnym stopniu badania
archeologiczne, prowadzone na grodziskach i cmentarzach pruskich. Zabytki
archeologiczne stanowiące materiał dowodowy w zakresie uzbrojenia
pochodzą bardzo często z okresu wcześniejszego, poprzedzającego
znacznie wiek XIII. Już bowiem w V wieku naszej ery wśród Bałtów przyjął
się zwyczaj palenia zwłok, wskutek czego pozostało niezbyt wiele materiałów,
które by pozwoliły na dokładne zobrazowanie wszystkich szczegółów
uzbrojenia. Taki stan rzeczy w znacznym stopniu utrudnia możliwości
badawcze w zakresie uzbrojenia Prusów. Prowadzone obecnie badania na
Suwalszczyźnie, a więc na terenach należących do dawnej Jaćwieży, w
zmianach obrządku pogrzebowego wykazują pewną zbieżność z sąsiednim
terenem Litwy. I tak np. przejście od obrządku szkieletowego do ciałopalenia
datuje się tam równie na V wiek. Podobne są również szczegóły budowy
kurhanów, sytuowanie szkieletów i grobów ciałopalnych, a tak że spotyka się
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analogiczne rodzaje i części broni oraz oporządzenia końskiego, ułożone
obok zmarłych w identyczny niemal sposób.
W badaniach nad uzbrojeniem i wojskowością Prusów mogą równie służyć
pomocą materiały ikonograficzne jak np. miniatury, rzeźby i pomniki
nagrobkowe. Są one jednak tak nieliczne, że na ich podstawie nie można
wyczerpująco opracować interesującego nas zagadnienia.
Wszystkie źródła krzyackie zgodnie podkreślają, i uzbrojenie wojowników
pruskich różniło się od uzbrojenia rycerzy zakonnych, Prusowie stosowali
bowiem „lekką broń”. Używali zarówo broni zaczepnej: włóczni, oszczepów,
mieczy, noży, toporów, łuków, proc, pałek pociskowych i maczug drewnianych
jak równie broni ochronnej: tarcz, hełmów, kaftanów skórzanych z naszytymi
płytkami metalowymi lub pancerzy z ogniw. W przeciwieństwie do rycerstwa
zachodnioeuropejskiego wojownicy pruscy nie używali ciężkich pancerzy i nie
zabezpieczali swych koni za pomocą blach metalowych.
Z broni zaczepnej najbardziej rozpowszechnione i masowo stosowane były
włócznie. Używało je przede wszystkim pruskie pospolite ruszenie, dla
którego ze względu na swoją długość w porównaniu z mieczem stanowiły
one skuteczną broń w walce z rycerstwem konnym. Ciężkie włócznie
stosowano w walce z bliska. Natomiast lekkie służyły do miotania z wolnej
ręki i były podobne do krótkich włóczni, zwanych w Polsce sulicami. Włócznie
były powszechnie stosowane przez Bałtów, o czym wzmiankuje staroruski
epos z XII wieku. Dzięki swej prostej budowie włócznie były łatwe do
wykonania i dlatego cena ich była niższa aniżeli mieczy.
W walce wręcz znalazły takie zastosowanie długie włócznie o żelaznych
ostrzach z szerokim liściem i wyraźnie wyodrębnionym eberkiem (długość
grotu 21 cm), jak również włócznie z żelaznym grotem z długą tulejką i
krótkim stosunkowo liściem o romboidalnym przekroju. Długość grotu
wynosiła około 20,5 cm. W grobach pruskich spotyka się także małe groty z
szerokim krótkim liściem i szeroką tulejką o długości 10 cm, które stanowiły
najprawdopodobniej część składową włóczni.
Drzewca włóczni i oszczepów niejednokrotnie zdobiono i wzmacniano
miedzianymi obręczami. Znaleziono takie włócznie, których groty posiadały
elipsowaty przekrój oraz romboidalne lub wąskie wydłużone liście. Spotykane
groty wykazywały często bogatą ornamentykę.
Groty włóczni odkryte w ostatnich latach, jak równie groty opisane we
wcześniejszych publikacjach należą do form rozpowszechnionych na całym
obszarze wschodnio bałtyjskim w okresie wczesnośredniowiecznym i średnio
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wiecznym. Obok broni drzewcowej, Prusowie używali także broni siecznej, tj.
mieczy i noży. Była to broń kosztowna i noszona wyłącznie przez bogatych.
Mieczy jednosiecznych używano do siekania, natomiast dwusiecznych do
pchnięć. Miecze były bronią warstwy możonych. Toteż nobile pruscy nosili
miecze z rękojeściami pięknie zdobionymi i inkrustowanymi miedzią,
srebrem, a niekiedy złotem. Pochwy skórzane lub drewniane, w których
noszono miecze, posiadały w dolnej części metalowy trzewik. Czasami
używano drewnianych pochew, które w dole owijano drutem. Miecze
używane przez Prusów posiadały następujące wymiary: długość bez
rękojeści 47,8 cm, szerokość 3,5 cm. Głownia była gładka lub posiadała
bruzdy, idące do połowy jej długości. Archeolodzy litewscy podają, że długość
mieczy znalezionych w grobach na Żmudzi dochodziła nieraz do 0,75 m .
W walce wręcz używano także długich noży bojowych o ostrzu tylko z jednej
strony, bardzo podobnych do krótkich mieczyków. Noże z trzpieniem
kolcowym, dwustronnie lub jednostronnie wydzielonym od głowni znaleziono
w Mojtynach, pow. mrągowski. Wśród nich spotykamy dwa typy: duże noże
długości od 20 do 25 cm oraz zwykłe, małe. Do pierwszego typu zaliczamy
większość noży zdobionych.
W powiecie giżyckim w miejscowości Bogaczewo znaleziono duży nóż
żelazny z krótkim trzpieniem kolcowym. Głownię wzdłuż tylca ozdobiono z
jednej strony linią ząbków i punktami, rozmieszczonymi naprzeciwko każdego
z ząbków, z drugiej — linią prostą i ząbkami. Długość noża — 26 cm, długość
głowni 20,3 cm, największa szerokość 3,5 cm, szerokość zaś tylca 0,7 cm.
Noż e noszono u pasa w skó r zanych lub drewnianych pochwach,
posiadających w dole metalowe okucia. Rękojeści noży zdobiono za pomocą
frędzli, wykonanych z dużym artyzmem, z cienkich, posrebrzanych drucików
skręconych spiralnie. U Prusów w powszechnym użciu były topory wojenne o
ostrzu rozszerzającym się wachlarzowato, lekkie i pięknie zdobione.
Szerokość ostrza dochodziła nieraz do 20 cm. Topór zamocowany na długim,
drewnianym drzewcu stanowił doskonałą, a zarazem niebezpieczną broń dla
wrogów. Przy badaniach archeologicznych, prowadzonych na terenach Prus i
zachodniej Żmudzi odkryto topory wojenne z tzw. brodą, tj. z języczkiem w
dolnej części. Języczek taki służył do poszerzenia powierzchni tnącej. W
walce używali też Prusowie zwykłych siekier ciesielskich, którymi posługiwali
się w codziennej pracy. Na terenie cmentarzyska w pow. giżyckim znaleziono
dwie siekierki tulejowate. Jedna z nich, miniaturowa siekierka z poprzecznym
otworem na toporzysko należy do typu późniejszego, rozpowszechnionego
szczególnie na terytorium sudawskim, tj. północnej części Jaćwieży.
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Brązowe gałki do bojowych pałek .
Jako broni Bałtowie maczug drewnianych i mocnych drągów, posiadających
zgrubienie z jednego koń c a. Niekiedy uż y wano odmiany maczugi,
posiadającej prosty gruby trzonek żelazny lub miedziany z nasadzoną na nim
głowicą żelazną. Czasami dla zwiększenia ciężaru głowic sypano do ich
środka ołów, przez co zwiększano masę maczugi i zdolności miażdżące.
Używano też pałek pociskowych do miotania na odległość. Były one podobne
do bumerangu, z tą jednak różnicą, że miały kształt małych maczug, a po
wyrzuceniu nie wracały oczywiście na swoje miejsce. Pałki pociskowe w
liczbie б—8szt., a nieraz i więcej były noszone przez pruskich wojowników za
pasem. W rękach doświadczonych miotaczy kamienie stanowiły również
groźną broń. Nieduże kamienie ciskano na wroga z ręcznych proc,
sporządzanych z rzemieni lub sznurków konopnych. Niejednokrotnie miały
miejsce wypadki, że oddział rycerstwa polskiego lub niemieckiego znienacka
zaskoczony przez Prusów pod gradem kamieni ponosił znaczne straty.
Jeszcze do niedawna w literaturze historycznej panowało przekonanie, że
Bałtowie nie znali łuków. Przeczą temu jednak wykopaliska archeologiczne
oraz wzmianki w źródałch pisanych. J. V o i g t podaje, że Prusowie w
walkach z Polakami używali zatrutych strzał. Badając grodziska położone na
terenie Prus, Litwy i Łotwy odkopano groty strzał w warstwach datowanych
na okres poprzedzający wiek XIII, nie mówiąc już o znaleziskach
dokumentalnych z XIII—XV w. W XIII w. wszyscy Bałtowie, a przede
wszystkim Litwini, zaczęli używać kusz. Sprzymierzeni z Litwinami
Żemgalowie mieli także kusze, o czym wspominają kroniki. Natomiast
Prusowie zaczęli stosować kusze dopiero podczas walk, prowadzonych z
Zakonem. Kusze znalazły powszechne zastosowanie w wojsku litewskim już
w XIV i XV wieku. Pocisk kuszy zwany bełtem posiadał znacznie większy
ciężar, aniżeli grot strzały, był krótszy i grubszy od strzał, a w związku z tym
posiadał większą siłę przebicia. Groty do kusz wyrabiano ze stali utwardzanej
na powierzchni, dzięki czemu przebijały one łatwo kolczugi i pancerze. Groty
bełtów posiadały ostrze w kształcie ostrosłupa o kwadratowej podstawie, a
często te stosowano groty rozwidlone. Szczególnie dużo bełtów znaleziono
na terytorium Litwy przy rozkopywaniu pilkalnisów. Podczas toczonych walk
pruscy i litewscy nobile oraz jeźdźcy dla ochrony głowy używali szyszaków
typu stożkowego, co wskazuje na ich ruskie pochodzenie.
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Na terenie wykopalisk w Prusach w Eksritten i Gross-Friedrichsberg jeszcze
przed II wojną światową znaleziono 2 hełmy stożkowe, które można zaliczyć
do typu hełmów „wielkopolskich” lub „czernichowskich”. Do Prus mogły one
przywędrować bądź bezpośrednio z Rusi, bądź te drogą pośrednią z Polski.
W grobach nobilów pruskich znaleziono hełmy, które nosili wojownicy ruscy w
Nowogrodzie. Hełm tego typu znaleziono w 1963 r. w grobowcu koni we wsi
Pakalniszki w okręgu Szaki. Jest on datowany na XII— XIII wiek. Hełm
stoż k owy został wykonany artystycznie i pię k nie ozdobiony przez
ówczesnego wytwórcę. Kronikarze z tego okresu niewątpliwie mieli w swej
wyobraźni bogactwo takich hełmów pisząc o nich z uznaniem: szłom że ich
jako sołncu woschodiaszczy, lub helme waren von golde rich. W ten sposób
odkrycia archeologiczne częściowo potwierdzają wzmianki kronikarskie o
tym, że książęta litewscy, a prawdopodobnie i pruscy nosili ozdobne szyszaki
złocone. Wyróżniały się one wśród innych zarówno swym kształtem, jak i
bogactwem wykonania. Wysokie do 30 cm, zwężały się ku górze.
Wydaje się jednak, że opisany wyżej hełm stożkowy nie tylko miał charakter
reprezentacyjny i był prawdopodobnie używany podczas przeglądów wojsk z
okazji uroczystości lub spotkań dyplomatycznych, ale również hełmy tego
typu były używane podczas walki. Kroniki wspominają, e Bałtowie nosili
zbroje i podkreślają ich wysoką jakość. Zbroje stanowiły część uzbrojenia
ochronnego, używanego zarówno przez Prusów jak i Litwinów. Zamiast
ciężkich kaftanów z przełomu XI i XII wieku, wśród Bałtów rozpowszechnił się
w XIII i XV wieku zwyczaj noszenia elastycznych zbroi, wyrabianych z
niewielkich stalowych ogniw, łączonych ze sobą, tj. kolczug, jak równie
skórzanych kaftanów z naszytymi na nie metalowymi blaszkami lub kółkami.
Kolczugi stanowiły dobre zabezpieczenie ciała, gdyż były one bardzo
elastyczne i skutecznie chroniły przed ciosami broni siecznej.
W boju Prusowie posługiwali się tarczami zarówno ciężkimi jak i lekkimi, które
posiadały różne kształty, np. koliste, owalne, migdałowate lub pro stokątne.
Tarcze wyrabiano najczęściej z desek obciągniętych skórą i zaopatrzonych w
metalowe okucia. Wojownicy walczący pieszo, a także jeźdźcy trzymali w
lewej ręce lekkie tarcze. Natomiast tarcze większe i cięższe w kształcie
prostokątów tzw. „pawęże” stawiano podczas walki na ziemi. Czasami
podpierano je drągiem i walczono z wrogiem, pozostając w ukryciu za taką
ruchomą osłoną. Na cmentarzu w miejscowości Bogaczewo w pow. giżyckim
znaleziono żelazny szczyt tarczy ze spiczastym kolcem, przechodzącym
łagodnie w stożek i wysoki kołnierz. (Wysokość 12 cm, średnica 16,5 cm,
średnica kołnierza 11 cm). Znalezione szczyty należą do typów stożkowych z
krótkim lub średnim kolcem ściętym na płasko i niezbyt wysokich.
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Jeź d ź c y opró c z broni zaczepnej i odpornej posiadali odpowiednie
wyposażenie jeździeckie, złożone z ostróg oraz rzędu końskiego. Ostrogi
używali wodzowie i starszyzna rodowa. Były one artystycznie wykonane i
posrebrzażne. W skład rzędu końskiego wchodziło drewniane siodło, pokryte
skórą, dalej żelazne strzemiona i skórzane uzdy z wędzidłem. Nieodłączną
częścią zaopatrzenia jeźdźca był także pas. W grobach pruskich i litewskich
nobilów znaleziono szczególnie piękne skórzane pasy z miedzianymi i
srebrnymi obiciami. Często nabijano je miedzianymi plakietkami. Z prawej
strony pasa zwisały ku dołowi frędzle o długości 20 cm, składające się z
kilkunastu spirali owiniętych dokoła paska skórzanego.

Rekonstrukcja uprzęży konia.

Nachrapnik uzdy końskiej.

Grób konia

Źródła pisane nie wspominają prawie o rzędzie końskim. Obecnie możemy
poznać go dokładniej na podstawie badań archeologicznych. Najbardziej
ozdobną część oporządzenia końskiego stanowiły uzdy. Były one plecione z
rzemieni, posiadających okucia ołowiane. Przy uzdach zawieszano także
małe dzwoneczki miedziane. Czasami dzwoneczki te posrebrzano. Ogłowie
końskie zdobiono za pomocą miedzianych spirali lub łańcuszków. Do
łańcuszków doczepiano ozdobne blaszki metalowe. Niekiedy przednia część,
„czoło” głowy końskiej posiadało „naczółek”, który spełniał rolę osłony w boju.
Wędzidła całe wraz z uzdami rzadko trafiają się w grobach. W jednym z
grobów na terenie cmentarzyska w Bogaczewie, w pow. giżyckim, odkryto
dwie elazne sprzączki oraz okucie żelazne — prawdopodobnie nachrapnik.
Stanowią one zapewne pozostałości związane z wędzidłem ogłowia
końskiego. Trafiają się także w grobach pierścienie od wędzideł, tzw.
„rozdzielacze”. Znaleziono również dwa wędzidła końskie. Jedno z uzdą
plecioną z rzemieniem i okuciami srebrnymi i brązowymi.
Prusowie, podobnie jak i sąsiedni Bałtowie, używali skórzanych siodeł,
strzemion i ostróg żelaznych. Na terenie dawnej Jaćwieży w jednym z
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grobów odkryto dobrze zachowane siodło, ozdobione brązowo-srebrnymi
plakietkami, dalej dwa wędzidła końskie, w tym jedną całą uzdę, plecioną z
rzemienia z okuciami brązowymi i srebrnymi. Grzbiet koński pod siodłem
zaś c ielano derką lnianą , zdobioną plakietkami miedzianymi oraz
łańcuszkami. Popręgi i rzemienie posiadały niekiedy okucia srebrne.
Ostrogi odkryte w Bogaczewie oraz w Równinie Dolnej są bardzo podobne
do siebie i należą do typów, które na obszarach słowiańskich pojawiają się
dopiero w końcu XIII wieku oraz na przełomie XIII i XIV wieku. O ile ostroga
żelazna znaleziona w cmentarzysku w Bogaczewie posiada trzy nity, a
pozostałe ostrogi mają zaczepy guzowe, to egzemplarze z Równiny Dolnej
są bardziej rozwinięte w postaci silnie wydłużonych bodźców z bardzo dużym
wygięciem radłowatym kabłąka ostrogi. Archeologowie datują je nie
wcześniej niż na połowę XIV wieku. Niekiedy czoła bojowych ogierów
upiększano za pomocą miedzianych ozdób.
Ogony zaś zdobiono za pomocą metalowych pierścieni. Opisane wyżej
szczegóły charakterystyczne są dla oporządzenia koni bojowych, którymi
Bałtowie posługiwali się w walkach toczonych z Zakonem i Słowianami.
Należy zaznaczyć, że konie bojowe specjalnie hodowane i pielęgnowane
miały u Prusów wysoką cenę i dlatego wojownicy konni rekrutowali się z
możnych i bogatych Prusów.
Prusowie, podobnie jak ich sąsiedzi Litwini i Pomorzanie posiadali swe znaki
bojowe, które występowały zapewne w postaci płachty materiału z
malowanym lub wyszywanym obrazem oraz z drzewca, na którym płachta ta
była rozpięta. Z instrumentów muzycznych w wojsku pruskim, analogicznie
jak u Litwinów i Żemgalów, zapewne używane były rogi, piszczałki, a może i
bębny. Z nazw, które zachowały się w staropruskich słownikach widać, że
Prusowie posiadali wiele wyrażeń z zakresu uzbrojenia i wojskowości.
Podajemy kilkanaście wyrazów pruskich: sarvis — pancerz; kalabian —
miecz; satmis — helm; skaytan — tarcza; kelian — włócznia; aysmis— sulica;
romestue — topór; kersle — siekiera; balgnan — siodło; brisgelan — uzda;
lingasaytan — strzemię ; kariawoytis — przeglą d wojsk; waida —
zgromadzenie ludowe.
I dalej............
Prusowie posiadali i stosowali czółna rybackie oraz łodzie i większe statki.
Łodzie służyły do transportu wodnego, a także jako ważny środek
przeprawy....... Mogło się w nich pomieścić co najmniej trzydziestu kilku ludzi.
W użyciu były ponadto mniejsze łódki i czółna. Można przyjąć za wiarygodne,
że podczas oblegania Królewca (Twankste) Prusowie płynęli rzeką na
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statkach. Ze strat, jakie ponieśli, wynika, że w jednej dużej łodzi (na pokładzie
jednego statku) mogło się pomieścić od 20 do 25 wojowników. W czasie walk
z Krzyżakami oprócz łodzi używali też płaskich promów. Potwierdzeniem
źródeł historycznych jest odkrycie w Prusach w dolinie rzeki Dzierzgoni
handlowego statku pruskiego o długości 1 2 m z masztem i resztkami żagli.
Przy zdobywaniu twierdz krzyż a ckich w okresie powstań pruskich
Skalowowie i Jaćwingowie stosowali nawet machiny oblężnicze, które
montowali i naprawiali. Dusburg podkreśla z naciskiem, że przy obleganiu
twierdzy Wielony (Velusa) Prusowie i Jaćwingowie oraz sprzymierzeni z nimi
Litwini wprowadzili do walk machiny oblężnicze, miotające kamienie, jak
równie przy oblężeniu szeroko stosowali ogień w postaci płonącego drewna i
słomy. Nie tylko trudne do przebycia puszcze, mokradła i wody broniły
dostępu do Prus. Mieszkańcy tego kraju starali się za pomocą sztucznych
zapór nie dopuścić nieprzyjaciół w głąb kraju. Jako jeden z pierwszych
Wulfstan wspomina, że poszczególne plemiona pruskie posiadały liczne i
dobrze ufortyfikowane grody. Wiadomości Wulfstana odnoszą się do końca IX
w. i mówią о tym, że u Prusów było dużo grodów (manig burh) i że w każdym
z nich siedział książę (cyninc). Potwierdzają to badania archeologiczne
prowadzone przez naukowców polskich i radzieckich. Szczególnie zaś
ciekawe przyczynki do poznania budownictwa grodowego i kultury
materialnej Prusów zawierają prace wykopaliskowe J. A n t o n i e w i c z a
koło Giżycka i F. D. G u r i e w i c z w okolicach Królewca. Przebieg walk z
Zakonem potwierdza tę relację. Prusowie podobnie jak i inne ludy bałtyjskie
posiadali bardzo rozwinięty system grodowy. Na podstawie kroniki Dusburga
wnioskujemy, że każda włość — pulka posiadała co najmniej jeden gród.
Najczęściej budowano gród na wzniesieniu naturalnym, otoczonym rozlanymi
wodami lub mokradłami, wzmocnionymi w sposób sztuczny rowami,
przekopem, nasypem i wałami, dzięki czemu góra otrzymywała wymagane
obronne kształ ty. Na szczycie wzniesienia lub góry, wzmocnionej na
krawędzi wałów pali sadą, znajdowała się właściwa twierdza, u stóp zaś
wzniesienia mieściło się podgrodzie, równie otoczone drewnianą palisadą,
stanowiące miejsce tym czasowego schronienia ludności, która w czasie
najazdu chroniła się do właściwej twierdzy.
Podczas wielkiego powstania Prusów w latach 1260—1274 takie twierdze
krzyżackie jak: Królewiec, Bartoszyce, Wiesenburg, Dzierzgoń, Kreuzburg,
Rehden, Fliehburg, Elbląg i wiele innych zostało oblężonych przez
powstań c ó w. Wię k szoś c ́ tych twierdz otoczyli Prusowie potę z ̇ n ymi
umocnieniami, zaopatrzonymi w drewniane wieże oblężnicze. W 1263 r.
wpadły w ręce Prusów zamki Kreuzburg i Wiesenburg, które były
szturmowane przez Prusó w i ostrzeliwane za pomocą 3 maszyn
oblężniczych. Np. Kreuzburg był otoczony 3 rzędami wałów, z których
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ostrzeliwano zamek i prowadzono blokadę. Bartoszyce posiadały silną załogę
około 400 ludzi i były oblegane przez 1300 Natangów. Powstańcy otoczyli
Bartoszyce umocnionymi wałami, zaopatrzonymi w 3 wieże oblężnicze
drewniane i ostrzeliwali za pomocą 3 machin (Dusburg, III, s. 112. c. 118
(113). Zamek Bartoszyce po 4-letnim oblężeniu został zdobyty, gdy załoga z
braku żywności opuściła go i uciekła do Elbląga i Królewca. Od strony
Bałtyku wiemy o pierwszych zmaganiach militarnych Prusów, tylko tyle że
były one z Wikingami. Nie odnieśli oni żadnych sukcesów. Dwa pruskie porty
były dobrze strzeżone i przybycie Wikingów mogło być szybko dostrzeżone.
Port Truso był zlokalizowany w głębi zalewu wiślanego. Zanim intruzi mogli
do niego dotrzeć zostaliby wcześniej dostrzeżeni przez liczne osady wzdłuż
wybrzeża. O tych licznych osiedlach wiemy od podróżnika Wulfstana z roku
890. Prusowie w rzemiośle morskim byli bardzo dobrymi szkutnikami, jak
również wytrawnymi żeglarzami. Znane są wydarzenia wymykania się
pruskich kupców z pirackiego pościgu. Drugi port Wiskiauty, na zakolach
rzeki Niemen w celu obronnym posiadał przedporcie, fortecę Kaup, chroniącą
przed intruzami i piratami od strony Bałtyku. Żadna skandynawska kronika
nie zapisała, że któryś z tych portów został podbity. Sami Wikingowie mogli
pochodzić z Danii. Ich wypady do Prus nie odbywały się bez echa u duńskich
władców. Oni sami na równi z Wikingami łupili Bałtyk, tam gdzie się to dało.
Duńczycy najeżdżali Prusów już od IX wieku. W latach 1014 - 1035 drużyny
kró l a Danii Kanuta Wielkiego pustoszyły wybrzeż e Sambii (dzisiaj
Kaliningrad). Zakładali forty na sambijskim wybrzeżu z duńskimi załogami.
Prusowie nie przygotowani na agresję odczekiwali na odpłynięcie duńskich
statków z łupami, i w trybie natychmiastowym likwidowali duńskie forty.
Podobnie było w latach 1080 - 1086 w okresie Kanuta IV. Nigdy Duńczykom
ani Wikingom nie udało się opanować pruskiego wybrzeża. W końcu
zrezygnowali z jakiejkolwiek kontroli nad Prusami. Handel dla nich okazał się
bardziej intratny. Nie znany jest przypadek aby Prusowie kiedykolwiek
zajmowali się piractwem czy rozbojem.
W ruskich latopisach są odnotowania o starciach z Prusami, w tym wypadku
prawdopodobnie chodziło o Jadżwięgów a z nimi na tamte czasy nie było siły.
W powyższej pracy Kazimierza Aścika podsumowac można ́, że pod każdym
względem Prusowie w uzbrojeniu byli na równym poziomie w stosunku do
reszty europejczyków. Dodajmy jeszcze, że w walce o swoją wolności
zawsze żywioł walki posiada nieporównywalnie wyższy poziom aniżeli
rabunkowy żywioł walki najedzców. Prusowie byli dobrze znani tak bliskim
sąsiadom jak i zamorskim, że jest to zaradny, pracowity lud, który żył w
zasobności i zamożności. Na przestrzeni prawie całego ich bytu na swojej
ziemi byli pod ciągłą militarną presją sąsiadów. Zainteresowanie było jedno,
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łupiestwo. Ich wybrzeże Bałtyku na przestrzeni czasu było w ciągłej obronie,
najeżdżane przez piratów, królów skandynawskich, próbowano zakładać
zbrojne forty, w jednym celu, zniewolenia i zbierania od nich haraczu. Kultura
przemocy Prusom nie była bliska, ale kiedy przyszło stawić jej czoła dawali
sobie radę i to pomimo swojej etnicznej różnicy. Na przestrzeni wielu wieków
tak od strony Bałtyku jak i od lądu byli nie do zwyciężenia.
PRUSOWIE JAK INKOWIE

Wiesław Kubiak
Z niemieckiego żródła Tolkemita dowiadujemy się, że pierwszy odnotowany
najazd na Prusów nastąpił około 635 roku z Upsali pod dowództwem
Sveakinga - Yngvara. Od roku 650 i aż do końca XI-go wieku Skandywawscy
rabusie razem z morskimi piratami, czasami nazywanymi Wikingami,
nieprzerwanie najeżdżają Prusów.
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Z relacji misjonarza z Rimbe Vita Anskari w roku 832 datowana jest inwazja
Duńczyków; Na tej ziemi było 5 zamków regionalnych. W jednym z nich
ludność zebrała się po wiadomościach o lądowaniu z Danii dla odważnej
ochrony ich własności. Byli w stanie osiągnąć zwycięstwo; połowa
Duńczyków została wybita, a połowa statków została zniszczona. Złoto,
srebro i bogaty łup były ich nagrodą. O waleczności Prusów pisał już
podróżnik arabski Ibrahim Ibn Jakub..."Są sławni ze swego męstwa. Gdy
nadejdzie ich jakie wojsko żaden z nich nie ociąga się, ażeby przyłączył się
do niego jego towarzysz, lecz występuje, nie oglądając się na nikogo i rąbie
mieczem aż zginie.”
PODBÓ́J PRUS - BITWA O RESJĘ
Około roku 1217 Henryk Brodaty z Leszkiem Białym i Władysławem
Laskonogim w porozumieniu z Konradem Mazowieckim uzgadniają
współpracę która w 1222 i 1223 roku finalizuje wyprawę przeciw “pogańskim”
Prusom. Jednak pomimo dużego finansowego i militarnego wysiłku żadnych
trwałych sukcesów nie udało się osiągnąć. Wtedy to, Henryk Brodaty, mocno
skoligacony z Niemcami, ożeniony z córką księcia Meranu spokrewnioną z
cesarzami Niemiec i innymi koligacjami w Niemczech, wyszedł z propozycją
sprowadzenia do Polski Krzyżaków wyrzuconych z Węgier. Zostali
sprowadzeni do Polski przez Konrada Mazowieckiego który był pod
niemieckimi wpływami biskupa Guntera. Zamiar ten został zrealizowany w
1226 roku i ustanawiają swoją pierwszą bazę na gruzach pruskiego grodu w
Kwidzyniu nad Wisłą. W roku 1228 przybyli do dwóch grodów Vogelsang i
Nieszawy otrzymanych w prezencie na lewobrzeżnej Wiśle. Z nowo
przybyłymi posiłkami i słowiańskim wsparciem w roku 1231 przeprawili się i
rozpoczęli podbój ziemi chełmińskiej. Cały czas nadchodziły nowe posiłki z
Niemiec.
Zimą na przełomie 1234-1235 Krzyżacy z pięcioma słowiańskimi książętami i
z całą siłą jaką posiadali stawili się w Kwidzyniu i razem ruszyli na podbój
Prus zaczynając od ziemi Resia. Powód dlaczego tak licznie stawili się
książęta słowiańscy, był jeden. W Polsce było bezkrólewie czyli bezprawie i
powyżsi stanowili watahy rabusi skuszenych przez Niemców licznymi łupami.
Dominik Szulc publikuje w pracy “O znaczeniu Prus Dawnych” wydanej w
1846-tym roku cytując Voigta;
“Cała nadzieja była na Polsce, która pragnęła jak najrychlej wcielić
ziomków swoich Prusaków, zostających jeszcze w bałwochwalstwie,
pomimo niejednokrotnych usiłowań o ich nawrócenie. Dlatego wszystka
Lechia ruszyła się na wyprawę Krzyżową, od Odry do Wisły, w
szczególności zaś Henryk Szlązki przyprowadził z sobą 3 000
wojowników, Konrad Mazowiecki 4 000, Kazimierz Kujawski 2 000,
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Władysław Wielkopolski 2 200, Ś w ię t opełk Pomorski z bratem
Samborzem 5 000, a łącznie 16 200. Tymczasem całe Niemcy nie
dostarczyły więcej Krzyżowników nad 5 000.
Od roku 1230 do 1283 przez ponad pół wieku trwał podbój Prusów. Pod
przywództwem Niemców uczestniczyła w nim cała chrześcijańska Europa. Z
dotychczas nieznanym okrucień s twem wymordowano blisko 50%
mieszkańców Prus. Pomimo ich bohaterskiego oporu, Prusowie, jak dzisiaj
można ocenić, w ocaleniu swojego narodu byli bez szans, z nikąd nie mogli
liczyć na litość, na Chrześcijaństwo, na nic, na żadną pomoc sąsiadów a
dzisiaj liczyć nie mogą nawet na uczciwą relację o swojej historii.
Moralnie Europa to zepsute jajo, zbuk, nic nie warty, nie zasługuje nawet
na jakąkolwiek moralną ocenę.

Wszystko zaczęło się w Starym Dzierzgoniu. Pas moren czołowych z
najwyższym wzniesieniem Góry Zamkowej (111,4m n.p.m.) utworzył wał
zamykający spływ wód rzeczki Nowej Dzierzgonki. Teren znajduje się w
wyraźnej kotlince. Woda rzeki w swojej drodze do Bałtyku przebiła ten wał
między Zakrętami a miejscowością Zamek (przez miejscowych zwany
Pacanowem). Ta część przełomu Nowej Dzierzgonki przez morenę czołową
tworzy fantastyczny jar. Miejsce cudowne, przepiękne dla ludzi wrażliwych na
piękno natury.
Wyniosły teren, tak utworzony przez Nową Dzierzgonkę i jej boczne dopływy,
świetnie nadawał się do obrony. Zauważyły to wszystkie ludy, które na tym
obszarze przebywały. Pierwsze ślady archeologiczne pochodzą z przełomu
neolitu i epoki brązu. Pierwotny wał obronny powstał we wczesnym okresie
żelaza. Kształt i wielkość wytyczonego obronnego obszaru przetrwały przez
wszystkie następne epoki aż do XIII wieku. Postępujące po sobie kolejne ludy
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tylko podwyższały i poszerzały istniejący zarys obronnego założenia. Od
conajmniej III wieku p.n.e. na tych terenach przebywał lud Gepidów
wzmacniając fortyfikację Góry Zamkowej. Wielkość bronionego obszaru
sugeruje, że w okresie niebezpiecznym mogła się w nim schronić znaczna
ilość ludzi.
Stosunkowo niedawne odkrycie grodziska w Starej Dzierzgoni a raczej
odkrycie jego militarnych walorów, wskazuje, że bitwa o Resję, a w dalszym
ciągu o Prusy, odbyła się nie gdzie indziej, ale tylko w tej lokalizacji. Obszar
warowni około 5-ciu hektarów. Wszyscy opisują mieszkańców Resji, jako
niezwykle walecznych. Pomimo takiej opinii, oni sami nie mogli się
spodziewać przeciwko sobie aż tak wielkiej liczebnie mobilizacji. Jeśli
oszacujemy ziemię Resji na około 1000 km kwadratowych (na podstawie
dzisiejszych powiatów), to jej mieszkańców różnej płci i różnego wieku mogło
być minimum około 5 000 osób. Zdolnych do walki nie mogło być więcej jak
około 1 000 wojowników. W trakcie pustoszenia Resji wyginęło dużo jej
mieszkańców aż w końcu najeźdźcom udało się osaczyć główne siły
obrońców Resji, którzy razem z mieszkańcami schronili się w grodzisku nad
rzeczką Dzierżgonką, Sirgune, w dzisiejszym Starym Dzierzgoniu. Jak do tej
pory nauka nie wzięła pod uwagę, że bitwa o Resję odbyła się w tym miejscu.

Powyżej prezentujemy potężny główny wał w grodzisku Stary Dzierzgon,
dzisiaj̨ trochę zarośnięty. Z dużą pewnością, gdyby nie posiadał innych
umocnień, to mając na uwadze stosunek sił napastników do obrońców
dwadzieścia do jednego nie przedstawiałby problemu do szybkiego jego
zdobycia. Do umocnienia obronności wału na samym szczycie wału obronę
stanowiła pionowa palisada z przeziernikami dla łuczników, raczej wysoka dla
utrudnienia napastnikom jej sforsowanie. Blisko dolnej części spadu wału, od
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strony nacierających, drugi rząd zaostrzonych ukośnie w bitych pali
wychodzących ze zbocza wału w kierunku nacierających. Prusowie poniżej
wału obsadzali teren gęstymi, możliwie kolczastymi krzewami trudnymi do
przedarcia. Z taką radą często występowali Krzyżacy do niemieckich
osadników, żeby zaroślami obwarowywali swoje zabudowania. Pomiędzy
przeziernikami przy palisadzie z pewnością były platformy do miotania
orężem ponad palisadą, bronią drzewcową lub pałkami.
Próba zdobycia trwała cały dzień aż do zmroku. Było to podczas zimowej
pory więc i dzień był krótki. Z wałów Prusowie chociaż liczebnie nie
dorównujący napastnikom przez cały dzień dzielnie i skutecznie się bronili.
Tak zaproponowana obronna fortyfikacja głównego wału, tłumaczyła Prusów
długą obronną walką. Ufortyfikowane wały nie pozwalały napastnikom na
fizyczny bliski zbrojny kontakt z pruskimi obrońcami a jedynie co, to
szturmowanie wału. Stąd też duże straty wśród napastników, około czterech
tysięcy.
W samym środku grodziska znajduje się obszerny plac, rynek, na którym
mogła się zmieścić poza zbrojnymi obrońcami kilku tysięczna rzesza
ludności, całe rodziny, kobiety z dziećmi i starcy szukający schronienia.

Po przeciwnej stronie grodziska i wału znajduje się bardzo głęboki jar z
płynącą w dole rzeczką Dzierzgonką. Z tej strony jar posiadał naturalną
obronę grodziska, był i jest bardzo trudny do przebycia, w krytycznym
momencie tym jarem w razie niebezpieczeństwa mógła się odbyć ucieczka,
lub wzmocnienie załogi i jej zaopatrzenie. W razie zagrożenia klęską, ludność
miała zapewnioną ucieczkę wykopami w dół do jaru i dalej jarem wzdłuż
rzeczki, również był to dostęp do pitnej wody. Do tej pory są dwa wykopy w
dół do Dzierzgonki.
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Przy tak wielkiej liczbie napastników, każdy ich atak mógł ciągle być
wymieniany przez rezerwy, świeże zagony mogły zmieniać zmęczonych albo
wybitych. Prusowie pomimo że będąc w dużo mniejszej zbrojnej liczbie bili
się do końca, zadając napastnikom duże straty. Zaraz po zmroku w skrytości
za sprawą księcia Gdańska Świetopełka, jego brata Sambora, zbrojne ich siły
zdecydowały się na śmiały ale skuteczny atak. Na same końce wału
(skrzydła obrońców) przypuścili atak. Szczególnie na południowy koniec
wału gdzie jar miał zaledwie trzy metry głębokości z jednocześnie frontalnym
szturmem wszystkich sił. W ten sposób zaangażowano wszystkie pruskie siły.
Obronność na końcach wału była nie skuteczna, nie zbyt dobrze
zorganizowana, najeżdzcom pozwoliła zejście w dół jaru i wedrzeć się bez
przeszkód do samego grodziska. Atak poszedł też wzdłuż szczytów z końców
wału. Niewątpliwie zmrok mógł pomóc również, mógł być z początku nie
spostrzeżony.
Według krzyżackiego kronikarza była tam rzeż, wybito wszystkich obrońców
wraz z szukającymi schronienia. Część ludności która schroniła się w
grodzisku prawdopodobnie ocała. A to za sprawą, dla umożliwienia obrońcom
swobody poruszania się, musiała się przemieścić w dół jaru co w obliczu
klęski pozwoliło im zbiec wzdłuż jaru. Miało zginąć 5 000 Prusów i w tym
może być bardzo dużo przesady dla wyrównania rachunku ponieważ poległo
4 000 napastników. Razem z Prusami zginął ich przywódca Książe Resii
protoplasta von Pfeilsdorf - Pilewskich. Nikt na polu bitwy nie ocalał.
Z pracy Hermanna Schreibera w tłumaczeniu na język angielski, pod tytułem
“Teuton and Slav” i tam w dziale “The Saga of Old Prussia” dowiadujemy się
o tej bitwie dokładnie jak zacytowana została w kronice Piotra z Dusburga;
“Piotr z Dusburga, kapłan z Renu i członek Zakonu Krzyżackiego,
opowiedział o czynach swoich rycerskich braci w swojej Chronicon Terra
Prussiae. Jak wielu innych z tej profesji, którzy widzieli, co miecz uczynił,
zapomniał, że jego obowiązkiem jest pochwalić widowisko.Landmeister
(lokalny przedstawiciel) Brat Hermann Balk i reszta Braci zmobilizowali
krzyżowców w sezonie zimowym, kiedy cały kraj był zamarznięty. Ich serca
płonęły, by złamać ducha Prusaków. Weszli do dzielnicy Resii, zabijając i
chwytając wielu ludzi. Dotarli aż do rzeki Dzierzgoni, gdzie natrafili na to, co
chcieli. Tam spotkali wielkie wojska Prusaków, którzy zebrali się pod bronią i
stali gotowi do walki. Dzielnie atakując ich szeregi, oni rzucili się do ucieczki.
Ale książę Pomeranii i jego brat, obydwaj doświadczeni w wojnie z
Prusakami, obsadzili zasieki, aby uciekinierowie nie mogli uciec. W ich
gniewie zniszczyli tych grzeszników. Tam ostry miecz chrześcijanina
rycerskiego nasycił się ciałem niewierzących i tutaj lanca przebiła, nie na
próżno, nieszczędząc ran, gdyż ani tu, ani tam nie mogli Prusacy uchylać się
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przed obliczem ich nacierającym. Zapewniono więc wielką łażnię krwi wśród
Prusaków, bo tego dnia zginęło ponad pięć tysięcy osób. Ale wszyscy
Krzyżowcy powrócili do domów zadowoleni, uwielbiając łaskę Zbawiciela.”
I to są wszystkie słowa w kronice Piotra z Duisburga o napaści na ziemię
Resji i tam stoczonej bitwy przez najezdżców z Prusami.
Nie dowiemy się już jakie były słabe punkty obronne w fortyfikacji, lub czy nie
było zbyt wielu obrońców. Słabość została wykorzystana, przy użyciu
wszystkich sił przerwano obronę, najeżdzcy wdarli się na wał. Podczas ataku
wzdłuż wału nie było żadnych możliwości do jego obrony, szczególnie przy
tak licznych napastnikach. Obaj bracia mieli pod sobą około 5 000 zbrojnych.
Pięciokrotnie przewyższali wszystkich pruskich obrońców. Nie było to
okrążenie Prusów w świętym gaju jak w kronikach znajdujemy.

Plan grodziska z lotu ptaka tak jak wygląda dzisiaj o powierzchni około 5
hektarów. Na mapce naniesiony jest finalny atak na grodzisko.
Wrota do podboju Prus zostały otwarte, bitwa miała zdecydować o podboju
Prus, jak również wielowiekowych losach Korony Polskiej i̇ jej następczyni
Rzeczpospolitej. Bez udziału Słowian Krzyżacy w tej bitwie nie mieli żadnej
szansy powodzenia.
Oddziały krzyżackie i wspierające je rycerstwo z Niemiec wraz z zachodnio
europejskim rozpoczęli niszczenie ziemi Prusów “grabieżą ogniem i wielkim
rozlewem krwi”, tak cytuje krzyżacki kronikarz Duisburg. Pomezańska ziemia
Resji była jeszcze wielokrotnie najeżdżana. Najeżdżcy wkraczając do Resji
łupili pruskie rozrzucone osiedla. Na mieszkańcach dokonywano gwałtów i
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mordów. Czego nie zdołano zabrać wraz z domostwem było doszczętnie
niszczone i palone.

PIERWSZE PRUSÓW POWSTANIE 1242 - 1249
Gdański książe Świętopełk, z bratem Samborem, którzy uprzednio
uczestniczyli w wielu najazdach na Prusów, ale po raz pierwszy uczestniczyli
w zwycięstwie nad nimi w bitwie nad Dzierżgonką. Po zwycięstwie w Starym
Dzierzgonu postępy Krzyżaków w podboju Prus zaniepokoiły gdańskiego
księcia. Miał obawy co do swojej przyszłości i z Krzyżakami zdecydował się
na zbrojny konflikt. Stali się oni dla Świętopełka nie tylko zagrożeniem
terytorialnym ale i handlowym na Wiśle. Tego z Prusami nigdy nie
doświadczył. Miłość jego do Krzyżaków była krótkotrwałą, w roku 1240
zbrojnie ruszył na Krzyżaków i na samym początku wszedł w posiadanie
części wybrzeża.
Nową sytuację bardzo szybko wykorzystali Pomezanie. W roku 1242
wzniecili powstanie, opowiadając się za Świętopełkiem. Krzyżacy znależli się
w opałach. Pomezania w roku 1243 znowu stanęła w ogniu wojny. Prusowie z
dużym powodzeniem terminowali dotychczasowe osiągnięcia Krzyżaków.
Walkę rozprzestrzenili na ziemię chełmińską. Z wielkim wsparciem lokalnej
ludności niszczyli osiedla napływowych niemieckich osadników. Niszczyli
krzyżackie fortyfikacje, będąc liczbowo ̇ zdziesiątkowani prowadzili powstanie
podjazdami, zasadzkami, i odnosili sukcesy. Jest wielkim kłamstwem, że palili
kościoły, Krzyżacy ich po prostu nie budowali.
Powstanie Pomezanów trwało do roku 1249 i nie było w nim zwycięzców.
Krzyżacy pozamykali się w swoich fortfikacjach. Cierpiała natomiast pruska
ludnośc na którą Zakon dokonywał wypadów, wycinając w pień całe osady i
jeśli tak to trwać miało dłużej, przy życiu pozostaliby tylko powstańcy którzy w
związku z ciągle napływającymi posiłkami z Niemiec, nie mieli szans i groziła
im całkowita biologiczna eksterminacja.
Warto jeszcze raz zapoznać się z opinią Kazimierza Aścika w jego przypisach
pracy “O wojskowości Prusów w V-XIII wieku” autor cytuje A. Kamińskiego
“stoi na stanowisku, że przed okresem zbrojnego nawracania Prusów stroną
zaczepną w wojnach polsko-pruskich i polsko-jaćwieskich była strona polska.
Przyczynę tego zjawiska dostrzega się nie tylko w rozproszkowaniu
politycznym plemion pruskich i jaćwieskich, ale także w łagodnym
charakterze Prusów”. W tamtych czasach dla pretekstu podboju, ogłoszono
ich poganami, a poganie nie zasługiwali na jakiekolwiek prawo i
poszanowanie. Uzbrojenie Prusów i ich sposób walki, niewiele się różnił od
sąsiadów, walka była bardziej przystosowana do gęsto zalesionej krainy w
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jakiej zamieszkiwali. Uzbrojenie zależało od zamożności. Obowiązkiem
każdego Prusa było zadbanie o swoje uzbrojenie. Dla lekkości i szybkiego
przemieszczania się, byli bez ciężkich zbroi. Zbroja była z grubej skóry i
czasami w odpowiednich miejscach wzmacniana metalowymi blaszkami.
Konnymi przeważnie byli dowódcy i najbliżsi jego entourage. W gęstwinie
konni byli mało skuteczni. Inaczej było, kiedy podczas powstań musieli się
przemieszczać do odległych miejsc. Dla pokonania dystansu, zwrotności,
zmiany taktyki, konni Prusowie brali udział. Uzbrojenie nie odbiegało od
najeżdżców. Koni Prusom nie brakowało, hodowla koni była u nich
powszechna. Walczono przeważnie z zasadzki i wręcz. Piesi czy jak kto woli
pospolite ruszenie, tak jak na drzwiach gnieznieńskiej katedry z 1170 roku,
wojownicy byli z owalnymi tarczami i oszczepami. Używali mieczy
jednosiecznych i dwusiecznych, zdobionych inkrustacją z miedzi, srebra
zdarzało się że również złota. Była to broń możnych. Piechota miotała
krótkimi pałkami, często zakończonymi gałką z bronzu lub nalaną ołowiem.
Wojownik posiadał około siedmiu pałek umocowanych przy pasie. Od
wczesnej młodośc chłopcy ćwiczyli miotanie pałkami do celu. Był to prototyp
dzisiejszego granatu z dynamitem. Włócznie, długie drągi z zakończeniem
jak maczuga, wachlarzowe topory na długim drzewcu. Do walki wręcz każdy
posiadał długi lub krótki nóż, noszony przy pasie. Hełmy były stożkowe,
przeważnie jak się mówi podobno ze wschodniego kijowskiego importu.

Krzyżacka taktyka podboju Prus i obław łapania niewolników.
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Zachowanie Ś́wietopełka określić można jako różne, w trakcie powstania
niejednokrotnie zawierał z Krzyżakami zawieszenia broni a jak Pomezanie
osiągali większe sukcesy wznawiał wojnę z Krzyżakamį. W bitwie pod
Rządzem w roku 1243, nie opodal Grudziądza, Prusowie odnieśli wybitne
strategiczne zwycięstwo, i Ś́więtopełek do wojny znowu przystąpił odnosząc
znaczące zwycięstwa. Wróćmy do bitwy pod Rządzem. Wracający z wyprawy
na Toruń i Chełmno Prusowie stoczyli z Krzyżakami bitwę 15 czerwca 1243
roku pod Rządzem w największym zwężeniu pomiędzy jeziorem Rządz a
Wisłą (dzisiaj w granicach Grudziądza). W tym miejscu Krzyżacy zasadzili się
na powracających Prusów. Pozwoliłoby to na ich likwidację, rozdzielenie lub
rozbicie sił powstańczych bez stoczenia otwartej bitwy. Siły Prusów mogły
być dla nich zbyt znaczne. Stroną krzyżacką dowodził marszałek Berlewin w
sile około 600-set w tym posiłki w sile 200-tu nadchodziły z Torunia. Nie
znany jest dowodzący Prusami. Musiał nim być doświadczony Prus o dużym
militarnym kunszcie. Skorzystamy z opisu tej bitwy w pracy Mirosława
Bielskiego i Waldemara Reznera
“Bitwy na Pomorzu 1109-1945”.
“Wracająca spod Torunia z dużymi
łupami wyprawa Prusów dotarła pod
Chełmno, gdzie nie starano się o
zdobycie grodu a jedynie
“...naigrywano się z obroń c ó w ”
Krzyż a cy za radą zwycię z cy z
Sartowic Dytryka de Bernheima
postanowili skoncentrować swoje
siły w rejonie Starogrodu i
zaskoczyć wycofują c y się spod
Torunia zagon pruski w okolicy
rozległego jeziora Rządz.
Zgromadzone w Starogrodzie siły
zostały
wzmocnione
mieszczaństwem z Chełmna.
Ponieważ wojska pruskie nie
przystąpiły do oblegania Chełmna
lecz ruszyły dalej w kierunku
Grudziądza, dowódca Krzyżaków zgromadzonych w Starogrodzie postanowił
nie czekać na obiecane posiłki z Torunia, ruszył w stronę Grudziądza.
Planowano zastawić pod Rządzem pułapkę polegającą na przepuszczeniu
części sił pruskich przez przewężenie istniejące między jeziorem a Wisłą, a
następnie zdobycie go i zniszczenie oddziałów pozostających na południu od
niego. Czoło kolumny z powodu ukształtowania terenu nie miało możliwości
udzielenia pomocy zaatakowanym. Plan wydawał się przejrzysty i łatwy do
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realizacji. Wywiad krzyżacki działał znakomicie, dostarczając stale do bazy w
Starogrodzie aktualnych informacji o ruchach kolumny Prusów posuwającej
się trasą Toruń-Chełmno-Grudziądz. Odpowiednio wcześniej ruszono więc w
kierunku jeziora i zorganizowano pułapkę zanim czoło kolumny podeszło do
przesmyku pomiędzy jeziorem a łachą wiślaną. Tu nieoczekiwanie doszło do
zmiany planu. Dowodzący oddziałami marszałek Berlewin, niechętny lub jak
stwierdza Kujot “ powodowany niewczesną ambicją” wobec Dytryka de
Bernheima (autora planu), zdecydował się na wykonanie natychmiastowego
uderzenia, nie czekając aż Prusowie częścią sił przejdą przez ten przesmyk
(autorzy nie biorą pod uwagę, że przybycie Prusów było wcześniejsze aniżeli
oczekiwano i Krzyżacy byli zmuszeni do uderzenia). Nie wiemy co
przewidywał krzyżacki marszałek dokonując zmiany planów, możemy się
tylko domyślać. Być może uważał, że stłoczenie wycofującej się kolumny
między jeziorem a łachą wiślaną daje możliwości rozbicia całych sił Prusów,
tym bardziej iż w każdej chwili można było spodziewać się posiłków z
Torunia. Z relacji wynika, że Prusowie nie byli zaskoczeni atakiem
krzyżackiego rycerstwa. Czyżby ich wywiad miał również dobre rozeznanie o
ruchach wojsk krzyżackich skoncentrowanych pod Starogrodem ? Stawili
dzielnie czoła i pod osłoną pierwszej ścierającej się linii rozwinęli do walki siły
główne i odwody. Potrafili narzucić swój sposób rozegrania bitwy, a o jej
wyniku zdecydowała prawdopodobnie przewaga liczebna. Kujot tak ją
przedstawił “Prusacy stawili czoła; a gdy pierwsze szeregi prędko się
rozsypały i Krzyżacy pierzchających dogonili odwód (wojska drugiej linii aut.) bitwę wygrał. Oprócz dziesięciu, którzy ujść zdołali, wszyscy polegli”.
Trudno o bardziej zwięzły komentarz z pola walki. W sposobie rozegrania
bitwy przez Prusów można się dopatrzyć znakomitego fortelu wojennego,
polegającego na pozornej ucieczce z pola bitwy z zamiarem rozproszenia sił
przeciwnika i “podprowadzenie” pod pozycję sił głównych i odwodów. Bitwa
zakończyła się prawie całkowitą zagładą sił krzyżackich. Na placu boju
poległo 390 Krzyżaków. W końcowym okresie boju nadeszły posiłki z Torunia.
Kiedy jednak ich dowódca zorientował się w sytuacji, widząc w dodatku
oddziały Prusów szykujących się do nowego starcia natychmiast wydał
rozkaz do wycofania się....”Toruńskiej załodze, gdy w dwieście ludzi
nadeszła, wypadło czym prędzej wracać, żeby ujść z życiem. Taki koniec
miała bitwa pod Rządzem, stoczona w dniu św. Wita 15 czerwca 1243 r.”
W innym przypadku kiedy Ś́więtopełk wspólnie miał zaatakować Dzierzgoń́,
książe zdradził Prusów i z oddali tylko się przyglądał oblężeniu Nowej
Dzierżgoni. Wynikiem tego była klęska Prusów. Ś́́więtopełka kosztowało to
również, kiedy jego wojowie rzucili się do ucieczki, Krzyżacy dopadli ich i
wszystkich wycięli albo wzięli w niewolę. Podczas powstania na pewien czas
dalszy podboj Prus został wstrzymany. Zbrojne ekspedycje Krzyżaków
zostały sparaliżowane, a jedyną ich czynnością było siedzenie w zamkach,
umacnianiu ich i w wypadach na bezbronną ludność. Kiedy wojska zakonne
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zdobyły Stary Dzierzgon “wszystkich mieszkańców pojmali i wymordowali”
bezbronnych już jeńców, kobiety i dzieci. Trudno dzisiaj zrozumieć, że przy
tak wielkiej eksterminacji Pomezan stać ich było, że jeszcze mieli rezerwy do
walki z Krzyż a kami. Powstań c y musieli swoje rodziny skrywać w
niedostępnych dla najeżdżców ostępach natury z których oni sami wychodzili
tylko do upraw swoich pól i do walki z Krzyżakami. Straty ludności cywilnej w
wyniku krzyżackich mordów zmusiły Pomezan do zawarcia w roku 1249
pokojowego Traktatu zwanym również Dzierzgońskim.
Podobnie w czasie powstania wielkie zniszczenia poniosła uczestnicząca w
nim Pogezania, oto pewnego razu wojska zakonne wtargnęły do niej
“pustosząc ją od krańca do krańca grabieżą i ogniem”. “Mężczyzn zabili a
kobiety i dzieci uprowadzili w niewolę ”. Zdobyli jeden z najważniejszych
grodów Lidzbark “a wszystkich ludzi pojmali i następnie wymordowali”.
W Traktacie pokojowym Prusowie uzyskali pewne uprawnienia, które po
podpisaniu przestały być respektowane, ziemia Pomezan uległa pacyfikacji.
W trakcie negocjacji uczestniczył papieski legat. Rody które wchodziły w
struktury̨ społeczne i ocalały zostały przesiedlone z dala od swojego
środowiska. Tak było z potomkami Księcia Resii, Dumela, Klecami, rodami
Tessima,Tulkoyte, Gonte, Bogesla i rodu Monthemil.

ROZWÓJ PODBÓJU PRUS
Podczas pierwszego Prusów powstania bezczynność Krzyżaków była tylko
pozorna, za wszelką cenę trzymali zdobycze i fortyfikacje wzdłuż wybrzeża,
jednocześnie posuwając się wzdłuż niego dalej. W tym samym czasie ze
szczególną troskliwością zajęli się budową strategicznych portów, które w
razie problemów na lądzie miały gwarantować im ucieczkę jak również
otrzymywanie posiłków drogą morską. Takimi portami miał być Elbląg i
Królewiec i to one stały się w okresie podboju głównymi fortecami które
ocaliły Zakon. Cały czas Prusowie byli pod brutalną agresją Niemców,
zgarniano ich jako niewolników do budowy zamków i fortyfikacji. Prusowie
poddawani byli niewiarygodnemu upodleniu, i to z tego powodu dziś wszyscy
w Europie nie chcą o tym pamiętać.
W listopadzie 1249 roku pod wodzą Henryka Botela krzyżackie załogi Elbląga
i Bałgi wyruszyły na lud Natangii siejąc śmierć i pożogę. Opisana przez
Duisburga powyższa wyprawa mogła mieć inny epilog. Działo się to w pobliżu
osady Kruken. Prusowie zażądali od osaczonych by wydali dowódcę i trzech
braci jako zakładników a reszta miała ocalić życie ale nie wolność. Debata
trwała zbyt długo i Zakonni stracili życie.
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Warto nadmienić, że zachowanie Krzyżaków, do ciągle pojawiających się
chrześcijańskich misji było tak wrogie, że siłą wyrzucano ich z Prus. Takim
przykładem był los arcybiskupa Prus Alberta Suerbeera z dominikaninem
Henrykiem, że siłą wywieżli ich z Prus.
Nieustannie trwała kampania werbowania rycerstwa europejskiego, jak
również nieustanna była aprobata papiestwa do krucjaty na Prusów ziemi.
Cały czas, w całej Europie, Krzyż a cy prowadzili bardzo oż y wioną
dyplomację. Typowa dla Niemców pełna perfidii polityka, prowadzona
wszelkimi środkami fałszu, intrygi, zbrodni, gwałtu, zawierania ciągłych
sojuszy i nie przestrzegania ich.
W roku 1250 Krzyżacy zawarli sojusz z książętami ruskimi przeciwko władcy
Litwy Mendogowi a dokładnie z Danielem Halickim który z Mendogiem rościł
sobie prawa do Jać̇wieskich terenów. Sprytny Mendog przyjął chrzest od
papiestwa wytrącając atut z rąk niemieckich, i z nimi wkrótce ̇ weszli w układy
przeciw Prusom. Krzyżackie dyplomatyczne zabiegi, zabezpieczały ich, przed
arcybiskupem pruskim, władcą Litwy Mendogiem, królem Danii a ze strony
Polski i Pomorza też nic im nie groziło. Pozostało im do rozprawienie się z
mieszkańcami Nadrowi, Skalowi i Jać̇wieży.
Kontyngent niemieckiego rycerstwa przyprowadzony w latach 1250 - 1251
przez margrabiego brandenburskiego Ottona, biskupa mersaburskiego i
hrabiego Henryka z Schwarzburga, natychmiast użyty został na zbrojne
wyprawy do Galindii, Barcji, Natangii i Sambii.
Papiestwo niezadowolone z postępu krzyżackiego w podboju Prus, 18
listopada roku 1252 w osobie Innocentego IV wydaje bullę w wyprawie na
Sambię dla następnego najeżdżcy na ten mały naród, królowi Norwegii
Haakonowi IV. W tym samym roku kiedy Polska potrzebowała asysty przed
tatarskim najazdem, papież zakazał Zakonowi pójścia jej z pomocą i nakazał
dalszy podbój Prus.
Dzisiaj już naprawdę jest trudno określić, które z europejskich państw pod
przywództwem Niemców nie próbowało szczęścia w podboju Prus, ale
wszystko co się działo na ich ziemi z pewnością było pod patronatem i
aprobatą Stolicy Apostolskiej.
Kronika Duisburga podaje, że terytorium Sambii zostało opanowane przez
Krzyżaków w ciągu roku, ale przy tak wielkich użytych siłach to i tak długo im
to zajęło.
Nadal nawoływano no Około 1253 roku w zasięgu podboju krzyżackiego
znalazł się lud sambijski najbogatszy w bursztyn. Jeden z epizodów w
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kronice podaje, że “wpierw zniszczono okolicę póżniejszego zamku
Loschstadt, który spalono ogniem zabijając i biorąc w niewolę wielu ludzi”.
Kolejnym celem podboju krzyżackiego była ziemia Wohnsdorf, którą bronił
gród Kapostete. Został obrócony w perzynę, a okolicę zniszczono “grabieżą i
ogniem”, ludzi pochwycono i zabito. Podobnie stało się z grodem i terytorium
zwanym Ochtolite. Wkrótce potem komtur z Królewca najechał Natangię i
“spustoszył ją grabieżą i ogniem”.
W 1254 roku przybywa czeski król Przemysław Ottokar z licznym rycerstwem,
razem z Krzyżakami “spalił wszystko, co mógł strawić ogień, wziął w niewolę i
zabił wielu ludzi”. Krzyżacki kronikarz podaje, że razem z margrabią
brandenburskim Ottonem i Wielkim Mistrzem Zakonu Poppo von Osterno
oraz biskupem chełmińskim i warmińskim Anzelmem z Elbląga przez Bałgę
prowadzili na podbój Sambii wojsko w sile 60 000 konnych.

Tak wielka liczba najeżdzców potrzebna była do transportowania
niewolników. W tamtych czasach żaden inny handel nie dostarczał takich
zysków jak handel niewolnikami. Póżniejsze rody monarchów i inne, z tego
handlu budowały swoją potęgę, przyszłość i władzę. Dzisiaj archeolodzy
odkrywają w południowej Polsce stare grodziska bez artefaktów. Były to
grodziska postojowe do czeskiej Pragi w trakcie transportu niewolników.
Następnie “takiej rzezi dokonano na narodzie w Sambi, że starszyzna dawała
królowi zakładników..., aby nie zgładził całego ludu. Niedługo po tym Prus
Gedune z rodu Kandeminów poszedł na ugodę z najeżdżcami w zamian za
co uzyskał znak, który miał ocalić jego osadę. Gedune jednak z powrotem
spóżnił się i zastał majątek swój i posiadłości swoich krewnych spalone, zaś
72

jego służba, krewni i brat zwany Ringelem oraz wszyscy złączeni z nim
więzami krwi zostali wymordowani”.
Dowódcę pruskiego Goduke zabito “wraz z dwoma synami i wieloma innymi,
a jego żonę i całą służbę z kobietami i dziećmi, i innymi łupami”
uprowadzono. Dzielny Samb o imieniu Nalub długo nie poddawał się
Krzyżakom. W końcu jednak zmusili go do ucieczki i “wybili całą służbę
należącą do jego domu i zniszczyli cały majątek”.
To wszystko może wydawać się niewiarogodnym, ale wiedza ta dzisiaj jest
udokumentowana. Podobnie nie chciano uwierzyć w fakty niemieckich
zbrodnii podczas II-giej Wojny Ś́wiatowej, dopiero po jej zakończeniu, kiedy
odkryto niemieckie finalne rozwiązanie w komorach gazowych, Świat
osłupiał.
Przeciw sąsiadom Prusów, Żmudzinom, z którymi Krzyżacy na ziemi Kurów
nie mogli się uporać, Zakonni pod wodzą inflanckiego mistrza Burcharda von
Hornhausena wyruszają z Prus razem pod wodzą Henryka Botela.
Jednocześnie z przybyłymi silnymi posiłkami z Niemiec, plus Duńczycy,
Estończycy, jednym słowem wyruszyła potężna armia. W polu nad jeziorem
Durbe, 13 lipca 1260 roku rozegrała się bitwa w której totalną klęskę poniosły
wojska krzyżackie. Śmierć ponieśli wszyscy ich dowódcy i mało kto z braci
uszedł z życiem. Klęska tłumaczona jest, że w krytycznym momencie
zmuszeni do walki Prusowie i Kurowie, którzy mieli być po stronie Krzyżaków,
zaatakowali wojska zakonne. W rezultacie zawarty został sojusz między
Żmudzinami i Kurami a Zakon zmuszono do opuszczenia tej części wybrzeża
Bałtyku.
Prusy były nadal ogarnięte podbojem przez obecne na ich ziemi rycerstwo
niemieckie i europejskie, a jej mieszkańcy poddani bestialskiej eksterminacji.
Bezradna ludność Prus nie miała się do kogo zwrócić o pomoc, wobec
penetracji ich ziemi z nadmorskich krzyżackich fortyfikacji. Rzym nie starał się
zapobiec brutalnym, pozornym metodom niesienia im chrześcijaństwa.
Wodzowie wszystkich pruskich ludów poza Pomezanami i Jadż́̇więgami
spotkali się na naradzie, gdzie i kiedy niewiadomo, podczas której
postanowiono stworzyć bardzo twardy zjednoczony opór w obronie przed̨
eksterminacją ich ludu.
Na czele stanął Herkus Monte, pochodzący z Natangi rodu Montemidów.
Wcześniej senior rodu dla ratowania rodziny i bliskiego ludu na krzyżackie
żądanie daje zakładników wraz ze swoim małoletnim synem Herkusem.
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W jego rosłej osobie Niemcy upatrzyli, że wychowają sobie Prusa na
Krzyżaka który będzie dla nich walczyć i podbijać Prusów. Wywieżli Herkusa
do Magdeburga, tam publicznie ochrzcono jego, pokazując jak Zakonni byli
wspaniałomyślnymi.
Dziesięcioletni pobyt w Magdeburgu pozwolił jemu na pełną edukację ze
znajomością języka niemieckiego i łaciny. Zauważono jego wspaniałe
fizyczne warunki i z wielką starannością udzielano jemu nauk kunsztu
rycerskiego. Wkrótce, ku wielkiemu zakonnych zadowoleniu, w szkółce
magdeburskiej nie miał sobie równych. Nadszedł czas jego powrotu, ale już
w białym płaszczu z czarnym krzyżem.
Stęskniony za rodziną, przy nadarzającej się okazji odwiedza swoich bliskich
zastając ich w strasznych upodlenia warunkach. Spotykając się z wodzami
innych prowincji, jednoczy ich do oporu przeciw Krzyżakom, ale nie przeciw
chrześcijańskiej wierze. Prusowie rozpoczęli przygotowywania do zbrojnego
powstania, przed tym zdecydowano na wysłanie listu do papieża Urbana IV.
Krzyżacy mając sieć szpiegów nie tylko podejrzewali ale i też otrzymywali
donosy, że Prusowie mobilizują się do powstania. W takich sytuacjach, jak
zwykle, stosowali wszystkie metody, podstępu, intrygi i to z największym
okrucieństwem.
Brat krzyżacki Wolrad, wójt Natangii, kiedy dowiedział się o przygotowaniach
do powstania zaprosił do siebie wielu możnych znakomitych Prusów z okolicy
grodu Lemptenburg nad Zalewem Wiślanym do pokojowych obrad z biesiadą
“ i kiedy ci upili się....wyszedł, zamknął drzwi i wspomnianą szlachtę i zamek
spalił na popiół”. Goście spłonęli żywcem, ponosząc słuszną karę - jak
twierdzi kronikarz - za spiskowanie przeciw Zakonowi.
Herkus Monte pisze list do samego papieża...........
“Ponieważ list dotarł ( cytat̨ prof. Łucji Okulicz-Kozaryn) do Rzymu i zachował
się wśród innych dokumentów kancelarii papieskiej, znana jest jego treść.
Prusowie zapewniali w nim papieża, że powstanie skierowane jest wyłącznie
przeciw Zakonowi i stosowanym przez Krzyżaków metodom postępowania z
podbitą ludnością. Przekonywali, że większość mieszkańców ziem pruskich
została już ochrzczona i przyjęła wiarę papieża, nie chce więc wracać do
wiary przodków, do przesądów i obyczajów pogańskich.
Prusowie pisali, że pragną także, by wiara papieża szerzyła się wśród
rodaków. Prosili w liście do biskupa rzymskiego, by poparł ich walkę z
Zakonem i obiecywali, że nikt z wiernych ani kapłanów nie dozna krzywdy,
nie zostaną też zniszczone kościoły. Prusowie pisali, że bracia zakonni,
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którzy depczą wszelkie prawa ludzkości i boskie, nie dotrzymują zobowiązań,
pozwalają mordować dzieci, kobiety i starców, a z mężczyzn robią
niewolników pozbawionych prawa do ziemi i własności, muszą z ziem
pruskich ustąpić. Na koniec - oddawali siebie i swoją ziemię w opiekę
papieżowi.
Papież Urban IV, adresat listu i wielki przyjaciel Zakonu Niemieckiego, nie dał
wiary ani posłańcom, ani wręczonemu mu pismu. Zgodnie z życzeniem braci
zakonnych uznał, że bunt przeciw Zakonowi jest równoznaczny z odejściem
od wiary chrześcijańskiej i ogłosił światu apostazję Prusów. Wezwał też
wszystkich wiernych Kościołowi rycerzy i biskupów do świadczenia pomocy
Zakonowi, który znalazł się w wielkiej potrzebie. Co więcej, przyznał
Krzyżakom wiele nowych uprawnień wobec Prusów. Pozwolił im więzić lub
brać zakładników od tych neofitów, którzy nie chcą uczestniczyć w
organizowanych przez Zakon akcjach zbrojnych lub odmawiają swego
udziału przy budowie twierdz. Poinformował również biskupa warmińskiego,
że wyznaczył Czechy, Morawy, Polskę i Pomorze do niesienia pomocy
Krzyżakom w obronie Prus i Inflant. Nakazał także udzielać krzyżowcom
zgłaszają c ym swe usługi Zakonowi takich samych odpustó w, jakie
przysługiwały udającym się do Ziemi Świętej”.
Zwrócić należy uwagę na zakończenie ostatniego zdania; “takich samych
odpustów, jakie przysługiwały udającym się do Ziemi Świętej.”. Krucjata na
Prusach miała taką samą rangę jak przeciwko świata Islamu. Zanim w VII
wieku naszej ery zapanował świat Islamu to przed tym był on Chrześcijański,
ale nie Rzymsko Chrześcijański. Wyznawcy Islamu jako odszczepieńcy od
Rzymskiego Chrześcijaństwa zostali uznani przez Rzym za heretyków. Dla
takich była tylko śmierć. Takimi samymi heretykami uznano Prusów, Arian
Chrześcijańskich.

DRUGIE PRUSÓ́W POWSTANIE 1260 - 1274
Herkus Monte zrzuca biały habit z czarnym krzyżem i razem z innymi
wodzami ogłasza świętą wojnę z Krzyżakami i Rzymem, wyboru innego nie
miał. Poza ogólnym przywództwem w powstaniu Prusów, Herkus Monte
przewodził swoją rodzinną prowincją Natangii, Warmią dowodził wódz
Glappo, Pogezanią Auctume, Barcją Divanus Klekine a Sambią Glande.
Uzbrojenie Prusów niewiele różniło się w porównaniu z ciężko zbrojnymi
Niemcami. Pruscy konni dla większej mobilności, mieli lżejsze uzbrojenie co
nie znaczy, że prymitywne. Na początku podkreślić należy i nie jest prawdą,
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że w ogóle, czy na wieść, czy w trakcie powstania Prusowie chętnie chowali
się w krzyżackich zamkach. Dla nich tam nie było miejsca ani wyżywienia.
Prawdą jest, że znajdowało się tam dużo pruskich zakładników których
podczas powstania używano jeśli nie do pracy przy umacniania zamków to
jako tarczy i przy pokazowych egzekucjach. Prus wolał ponieść smierć niż
być sojusznikiem Krzyżaka.
21 stycznia 1261 Herkus Monte osiąga
spektakularne zwycięstwo nad
Niemcami. Krzyżacy z pełnym taborem
doskonale wyposażonym w żywność i
broń wyszła z Królewca na podbój
Natangii. W połowie drogi niedaleko
pruskiego Pokarvis założ y li bazę
zostawiając ją ze zbrojnym oddziałem.
Główna część podążyła dalej w głąb
Natangii. Powstańcy bez trudu
opanowali obóz krzyżacki, zajmując i
wyczekiwują c ̨ w nim cierpliwie na
powró t Krzyżaków. Powracają c y
zakonni nie tylko z łupami, żywnością
ale także z niewolnikami zostali w
obozie zupełnie zaskoczeni. Większość
poległa mało kto zdołał uciec, ale i tak ta
wiadomoś c ́ dotarła do Kró l ewca.
Podobnie nie powiodło się rycerzowi
Walther von Barbyc który nieopodal pustoszył okolicę zamieszkałą przez
Prusów. Zaatakowany, poniósł całkowitą klęskę i znowu niewielu z życiem
uszło z pola bitwy.
W styczniu 1261 roku drogą morską zaczęły napływać do Królewca nowe i
liczne kontygenty krzyżowców z Westfalii, Magdeburga generalnie z Niemiec.
Bez zwłoki przystąpili do pustoszenia sambijskich wiosek, unikając
powstańców, zabierając wszystkich zdolnych do pracy Prusów, w celu
wzmocnienia nadmorskich zamków i budowy nowych.
Rzym cały czas był dobrze informowany o Prusów podboju i jego przebiegu.
Źródłem informacji był papieski legat, ustanowiony przez papieża przy
Krzyżakach. Doskonale wiedział w jaki sposób odbywa się chrystianizacja
Prusów, jak również, że krzyżackie rycerstwo wywodziło się z kręgu
bandytów z kompletnym odpustem. Głównym ich celem nie było
chrześcijaństwo, nawet modlić się nie potrafili. Wyłącznym ich celem było
przez mordy, gwałty i grabież wzbogacenie się na Prusach. Odznaczali się
wyjątkową brutalnością na pruskiej bezbronnej ludności.
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Wódz Warmów Glappo z pomocą Pogezan pod dowództwem Auctume w
roku 1261 odbijają gród Lidzbark Warmiński, zabrany im przez Zakonnych w
roku 1240 i mocno ufortyfikowany. Bezradność i wściekłość Krzyżaków w
okrucieństwie osiągnęła zenit, za los jaki spotkał zamek w Lidzbarku
zdziesiątkowani dotarli do Elbląga, przetrzymywanym tam pruskim dzieciom,
zakładnikom, było ich dwanaścioro, wyłupiono oczy i odesłano rodzicom.
Po tym sukcesie Glappo wyrusza na zamek w Braniewie. W zasadzce wybija
z załogi czterdziestu rycerzy, reszta nie czekając na dalszy bieg wypadków w
pośpiechu opuszcza Braniewo. Glappo nie posiadając wystarczającej ilości
wojów do obsadzenia Braniewa, doszczętnie niszczy krzyżacką twierdzę i
bezpiecznie wycofuje się̨.
W styczniu i lutym 1261 r. Aleksander IV wydał kilka bulli z następującymi
postanowieniami: - neofitom można nadawać ziemię w lenno, byleby nie
przystępowali do powstania, - Czechy, Morawy, Polska i Pomorze to kraje, z
których winna wyjść pomoc dla Krzyżaków, - odpust dla uczestnika krucjaty
do Prus i Inflant jest taki sam jak dla krzyżowców walczących w Ziemi
Świętej.
W roku 1263 Herkus Monte organizuje błyskotliwą akcję wyprawiając się do
ziemi chełmińskiej, zadaje tam Krzyżakom bardzo dotkliwe straty. Kiedy był w
odwrocie, w pogoń za nim z elitą rycerstwa osobiście puścił się wielki mistrz
krajowy Helmerich. Herkus Monte nie dał się jemu zaskoczyć i pod Lubawą,
ze swoimi hufcami wojów stawił czoło mistrzowi. Krzyżacy pewni zwycięstwa
przez zaskoczenie, szybko zaatakowali Natangów. Bitwa skończyła się dla
zakonnych totalną klęską, sam mistrz w pojedynku z Herkusem Monte zginął
a z całej jego drużyny nikt nie ocalał.
Dla Zakonnych Herkus Monte stał się postrachem sama wiedza o jego
bliskiej obecności napawała ich śmiertelnym strachem. Nie przebierał w
środkach, wprowadzał ich w zasadzki, tępił bandy zakonnych gdzie tylko miał
wiedzę że się pojawili. Niejednokrotnie zasadzał się na nich w przebraniu za
Krzyżaka, a przy tym wszystkim dbał o to, żeby żadnemu nie udało się zbiec,
po to tylko, żeby metody jego walki nie były przekazywane innym
zakonnikom. Strach krzyżaków był tak wielki, uznawano, że walczą z
duchem.
W roku 1263 w krwawej bitwie pod Bartoszycami zginęło około1300 Prusów
(“mało kto uniknął śmierci”) większość bezbronnych. Należy wymienić epizod,
jaki zdarzył się podczas oblężenia Bartoszyc, “na szubienicy wzniesionej
przed bramą zamkową powiesili 30 zakładników pruskich, których trzymali
jako jeńców”.
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Walki przeniosły się poza Prusów terytorium, w roku 1263 na ziemi
chełmińskiej powstańcy zdobywają zamek w Radzyniu. Jaćdżwięgowie z
Pogezanami, Warmami i Bartami, pustoszyli okolice Elbląga zdobywając
okoliczne fortyfikacje które broniły dostępu do Elbląga.
Przybycie w 1265 roku Albrechta księcia brunświckiego i Albrechta księcia z
Turyngii z licznym rycerstwem, pozwoliło Krzyżakom na planowanie i
rozprawienie się z powstańcami.
W roku 1266 z pomocą do Krzyżaków, przybywają bardzo liczne posiłki z
Europy, szczególnie z Brandenburgii na czele z ich władcami Ottonem III i
Janem I. Na granicy ziemi Warmów i Natangii a pomiędzy twierdzami
Królewca i Bałgi budują zamek Brandenburgia, dzisiaj Uszakowo (rejon
kaliningradzki). Używając jak zwykle zniewolonych Prusów jako siły roboczej.
Glappo, wykorzystał moment wyjścia głównych sił załogi przeciw Prusom
uderza w Brandenburgię i opanowuje zamek. Krzyżackie siły wracające z
wyprawy nie miały już do czego wracać, zamek był zniszczony.

Przymierze Prusów z księciem Gdańska Mściwojem II, pozwoliło na blokadę
Elbląga od morza, uniemożliwino Krzyżakom otrzymywanie dopływu
krzyżowców i zapasów żywności, od lądu był̇ oblegany. Sojusz ten nie trwał
długo. Połączonymi siłami w roku 1266 zniszczyli krzyżacką flotyllę wiozącą
żywność do oblężonych załóg Elbląga, Bałgi i Królewca.
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W roku 1268 mamy wtórne przybycie do Królewca króla Czech z bardzo
licznym wojskiem. Przybycie jego z tak licznymi siłami, zaczęło przechylać
szalę zwycięstwa na niemiecką stronnę. Od razu skierowani zostali do
rozprawienia się z Natangami. Natangia podczas powstania była wielokrotnie
niszczona, między innymi też przez Teodoryka margrabiego miśnieńskiego,
który “ przez trzy dni i noce... przemierzał Natangię, pustosząc ją ogniem i
grabieżą ”. W drugiej połowie lat 60 zniszczona została “ogniem i grabieżą”
ziemia Solidow w Natangii i jak pochwalił się Piotr z Dusburga zabito i wzięto
w niewolę “bardzo wielu ludze”. Natangijczycy od Herkus Monte coraz
bardziej byli osaczani przez liczne posiłki ciągle przybywające z Europy.
Coraz trudniej było im walczyć i zwyciężać. Na domiar złego, wszyscy
powstańcy byli również̇ gospodarzami, zaczęło brakować żywności.
Szczególnie ciężkie walki miały miejsce na Sambii, gdzie ludność zmuszona
do ucieczki, część schwytano do niewoli a część wybito. I w ten sposób, jak
chwalił się krzyżacki kronikarz “całe... wojsko Sambów mieczem unicestwili
oraz pojmali kobiety i dzieci. Domy...i przyległości spalili na popiół”.
Sambowie systematycznie dążyli do opanowania wszystkich małych twierdz
bardzo zuchwałymi atakami w których odnosili zwycięstwa. Ta taktyka nie
pozwalała na ich umocnienia i przyjęcia większej ilości najeżdżców, którzy
ciągle przybywali.
Współcześni pseudo prusolodzy wypowiadają się, że w podboju Prus wzięło
udział tylko kilkuset Krzyżaków. Jest to bardzo błędne rozumowanie, gdyż
była to grupa przywódcza która miała pod sobą zgraje przybyszów z Europy
którzy rycerzami nie byli a tylko bandytami żądnymi łupów. Natomiast ilość
Krzyżaków jak na grupę przywódczą to można śmiało powiedzieć, że była
liczna i na militarne działania wystarczająca.
Po roku Otto III wraca i odbudowuje Brandenburgię, którą w roku 1273
Glappo z Warmami powtórnie zaatakował i rozpoczął jej oblężenie. Na taki
manewr Warmów Krzyżacy byli przygotowani. Z niezbyt odległego Królewca
zorganizowali bardzo szybką odsiecz. Glappo wzięty we dwa ognie przez
przewyższające siły, nie miał już nawet szansy na wycofanie się. Pojmanego
dzielnego Glappo najpierw poddano torturom, następnie stracono na wzgórzu
obrzeża Królewca. Miejsce to Niemcy nazwali Glappenberg, czyli wzgórzem
Glappo.
Podczas nieudanego oblężenia Elbląga, ginie Auctume przywódca Pogezan.
Linka zastępuje jego, i bardzo dynamicznie rozpoczyna akcje przeciw
zakonnym. Razem z Bartami prowadzi kampanię poza terenem Prus i na
ziemi chełmińskiej pod Pagustin w bitwie z krzyżakami zadaje im klęskę w
której giną wszyscy, 12 Krzyżaków i 500 niemieckich i innych najeżdżców. Po
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tym zwycięstwie, robi błyskawiczny zwrot i rusza na odbicie zamku w
Dzierzgoniu wyposażonego w liczną dobrze uzbrojoną załogą, i gdyby nie
posiłki krzyżackie z pobliskiego Elbląga twierdza ta mogła być zdobyta. Linka
stosując krzyżacką taktykę, mobilizuje swoje siły, i jeszcze raz w roku 1273
wspólnie z Bartami podejmuje batalię o zdobycie Elbląga. Port ten,
wybudowany blisko pruskiego portu Truso był największym dla Pogezan
zagrożeniem. Przez niego dla Zakonu przychodziły nieustannie niemieckie
posiłki. Linka wprowadza w zasadzkę niemiecki garnizon i zadaje jemu
bardzo dotkliwe straty, które przez krótki czas, dopóki następne posiłki z
Niemiec nie dotarły, nie pozwoliły Krzyżakom do grasowania ich band po
Pogezanii.
Niezmordowani Prusowie, wspólnymi siłami próbują zdobyć w Królewcu
zamek, zbudowany na ruinach pruskiej twierdzy Tuvangste. Wojska pruskie
przybyły do oblegania Królewca z machinami oblężniczymi, jednocześnie
zablokowano wszystkie dojazdowe drogi. Sambijski wódz Glande rozbija
krzyżacką flotyllę, próbuje wziąć Królewiec oblężeniem i głodem.
W oblężeniu uczestniczył również wielki wódz Natangów, Herkus Monte,
podczas walk został ranny. Pomoc z zewnątrz od morza odblokowała
Królewiec, w rezultacie Prusowie zrezygnowali z oblężenia. Pomimo
odstąpienia od oblężenia Zakonni nie mieli ochoty i odwagi do spotkania się z
Prusami na otwartym polu bitwy. W roku 1273, lecząc się z ran i osaczony w
swojej kryjówce, pochwycony i natychmiast został powieszony, pełni strachu
Zakonni dla pewności mieczem przebili jego serce.
Prusowie z Barcji, moż e najmniej liczny lud, nie przeprowadzał
indywidualnych wypraw przeciw Zakonowi, natomiast we wszystkich
uczestniczył. Rok 1266 był dla nich tragicznym, w bardzo zaciętej bitwie pod
Kowalewem ich wódz Divan Klekine ginie na polu chwały w walce z
niemieckimi barbarzyńcami.
W 1274 roku, Zakon wzmocniony Niemcami i rycerstwem zachodnio
europejskim, z całą furią i rządzą zemsty atakuje twierdzę Pogezan Lidzbark
Warmiński. Gród zostaje zdobyty, obrońcy ratują się ucieczką a tych którzy
nie zdążyli “pojmali i wymordowali” Nie znamy dalszych losów Linki wodza
Pogezan. Istnieje wieść, że zebrał swój lud i zaszył się w galindzką puszczę.
Na Sambii najdłużej opierał się okręg zwany Rinow. Uległ, kiedy Krzyżacy
“zabili wszystkich mężczyzn, uprowadzili kobiety i dzieci z całym ich
majątkiem”. Zamek w Wielawie, Waistotepile, Wisenburgu na ziemi Bartów,
Krzyżborku Prusowie oblegali z wielkim sukcesem. Krzyżacy zmuszeni
głodem, nie mogący doczekać się pomocy, ponosząc wielkie straty,
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ukradkiem i podczas nocy opuszczali twierdze szukając zbawienia w
portowych zamkach.
Tak samo stało się z zamkiem w Brunsberdze (Braniewo) i Reszlu, przed
ucieczką sami podpalają twierdze i pod osłoną nocy uciekają.
Cały czas z Europy napływały posiłki, strategia przez Prusów obrana
polegała na ciągłym niszczeniu ich mniejszych twierdz.
Pod koniec powstania w bitwie o Bezledy, wojska zakonne “zabiły ponad dwa
tysiące Jadćwięgów”. Pytanie pozostawało, jak długo jeszcze Prusowie będą
mogli się przeciwstawiać całej Europie przy takich metodach walki. Rok 1274
uznano, że powstanie zostało stłumione. Pozostały jeszcze trzy Prusów
prowincje do podbicia: Nadrowia, Skalowia i prowincja Jać̇więgów.
Podbici Prusowie próbowali się jeszcze poderwać do walki o wolność.
Jednym z ostatnich zrywów było powstanie Pogezan w 1277 roku. Ponownie
zwycięzcami okazali się Krzyżacy, “którzy najechali ziemię Pogezanii,
wymordowali niezliczoną ilość mężczyzn, spustoszyli ziemię ogniem i
grabieżą, porwali kobiety i dzieci, które uprowadzili z sobą”.
Metoda walki Krzyż a ków prowadzona była planowanymi zbrojnymi
ekspedycjami na osiedla Prusów, polegała na ich mordowaniu, brania
niewolników, czego nie mogli zagrabić wraz z domostwami doszczętnie
palono czyli likwidowanie zaplecza powstańców.

PODBÓJ PRUSÓW 1274 - 1283
W okresie pruskiej ludności pogromów podczas krzyżackich ekspedycji,
Prusowie ratowali się ucieczką do ziem, które nie zostały dotąd jeszcze
podbite bądż do ziem przyjaznych sąsiadów. Szczególnie było to puste
północne Mazowsze gdzie uciekinierzy tworzyli całe osady, rzadko wracając
do rodzinnej krainy zlanej krwią swoich kuzynów, pobratymców.
Prusowie nie mieli̇ nikogo, żeby wołać o pomoc a litości dla nich nie było.
Ogrom zbrodni popełnionych w XIII-tym wieku na tym ludzie może się
wydawać niewiarygodny, tak też było z popełnionymi zbrodniami przez
Niemców w II-iej Wojnie Światowej.
Podboju nie było jeszcze końca, Krzyżacy zmobilizowali bardzo duże zbrojne
siły przy całkowitym politycznym wsparciu Europy. Takimi nie podbitymi
pruskimi ziemiami była Nadrowia, Skalowia i kraj Jadćwięgów.
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Krzyżacki kronikarz Dusburg przekazuje nam, że z podbojem pozostałych
regionów Prus, Krzyżacy mieli problemy z powodu bardzo licznego tam
napływu ludności i pruskich wojów z podbitycḣ prowincji.
W taktyce Krzyżaków nic się nie zmieniło, dodatkowo mszcząc się na
Prusach, nadal ich mordowano, porywano w niewolę a ich terytorium
zamieniano w bezludzie, podpalając domostwa, grabiąc i niszcząc zbiory. W
żywocie św. Stanisława czytamy “gdy liczni krzyżowcy tam pociągnęli aby
zwalczać nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego i poddać ich jarzmu Chrystusa,
osiągnęli zwycięstwo i zadali wielką klęskę wrogom. Chrześcijanie zaś domy
ich i pola uprawne spalili, a dobra ich zagrabili”.
Prusowie chociaż utracili znaczną część kraju, nadal bohatersko bronili się
“opanowanie ziemi Reitawa kosztowało rycerzy chrześcijańskich wiele trudu,
poniesiono także znaczne ofiary w ludziach. Trudniejsze były jednak walki
toczone z obrońcami ziemi Katawa. Jednego do niego dojścia strzegła
twierdza Otholichiae, której załoga przez długi czas skutecznie odpierała
ataki wojsk krzyżackich a kiedy zdobyta w następstwie wymordowano
mężczyzn, do niewoli wzięli kobiety i dzieci, a sam zamek do szczętu spalili ”.
Nie mniej czasu, ofiar i trudu kosztowało zdobycie twierdzy Cemeiniswike. Jej
obrońcy z powodzeniem odpierali kolejne ataki wojsk chrześcijańskich, w
końcu znużeni, oddali gród, sami salwując się ucieczką na Litwę a resztę
spotkał los obrońców Otholichiae.
Kolejną ziemię zniszczoną “grabieżą i ogniem” przez zakon krzyżacki był
Lethowis w Nadrowi. Po jej zdobyciu “zabili lub wzięli do niewoli wielu ludzi,
a ...zamki wraz z ich przedzamczami, podkładając pod nie ogień spalili.
Zdobyli tak wielkie łupy w postaci koni, bydła i innych rzeczy, że z trudem
mogli go ze sobą unieść”.
Pokonanie Nadrowów, trwało blisko dwa lata, skutkowało całkowitym
wyludnieniem tego pruskiego regionu a tylko niewielu zdecydowało się na
przyjęcie chrztu i zaakceptowanie niemieckiej władzy.
Podbój został przerwany, gdyż Warmowie, Natangowie, Sambowie, a
przyłączyli się do nich też Bartowie i Pogezanie wywołali bunt przeciw
Krzyżakom. Rozwścieczeni Niemcy z całą bezwzględnością krwawo
rozprawiają się z ludnością, przykładnie, z zastosowniem okrótnych tortur i
niczym Droga Krzyżowa wieszając Prusów na przydrożnych drzewach,
stłumili jeszcze jeden Prusów zryw do wolności.
Po pokonaniu Nadrowii przyszła kolej na Skalowię. Podobnie jak w
poprzednich przypadkach tutejszych mężczyzn wycięto, kobiety i dzieci na
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ogół uprowadzano w niewolę (czasami również wymordowywano, jak wynika
ze sformułowania “część” mieszkańców Krzyżacy wzięli do niewoli,
pozostałych zaś wymordowali), dobytek zrabowano, grody i osady spalono
(np. Ragnetę, Ramige i Labiau). Niewiele wiemy o podboju ziemi Skalowów.
To, że podbój trwał wiele lat, może tylko świadczyć o Prusów determinacji w
obronie swoich ludzkich praw na własnej ziemi.
Nie byli biernymi obrońcami, niech świadczy fakt roku 1278, “równo ze
wschodem słońca, pod zamek krzyżacki Labiawa podsunęło się, zupełnie
nieoczekiwanie, 400 Prusów na łodziach. Zaskoczywszy załogę zamek
opanowali i spalili. Zbrojnych rycerzy w łóżkach pozabijali, zaś niewiasty i
dzieci wraz z wielką zdobyczą uwieżli ze sobą”.
Na zdobytych pruskich grodach po uprzednich wzmocnieniach Krzyżacy
osadzali swoje załogi, nie tylko dla kontroli zdobycznego terytorium ale też do
kontynuowania wypadów na Litwę.
Lokalizacja i fortyfikacje grodów skalowskich były tak przemyślane, że
pomimo krzyżackich potężnych sił i ich doświadczeniu, dopiero po kilkuletnim
oblężeniu, po spaleniu i ucieczce obrońców stawały się ich zdobyczą. Przez
kilka lat potrafili żywić się jedynie z odłowów ryby bądż w jeziorze czy rzece.
Jedyne znane geograficznie Skalowów siedlisko Sassa padło łupem
Krzyżaków i Skalowia podbita została ogłoszona ̨.
Dusburg komentuje “brakło w niej ludzi i gospodarstw, a wszystko dlatego, że
zaślepieni nienawiścią do wiary Chrystusowej, woleli zginąć, niż wyrzec się
swych zabobonów i pogaństwa ”.
Jak potworna była obłuda i kłamstwo - Krzyżacy nie nieśli przed sobą krzyża,
a tylko miecz. To, że na białych płaszczach malowali krzyż, nic nie znaczyło.
Niemcy cały czas ten sam krzyż malowali i malują do dzisiaj na czołgach i
samolotach, w których niemieccy piloci beztrosko podczas ostatniej wojny
pociągali za spust strzelając i mordując cywilną ludności pracującą w polu.
Czy nie tak samo czynili Krzyżacy rodem z Niemców ? Czy z nimi coś się
zmieniło ?
Ostatnim etapem krwawego podboju Prusów było pokonanie Jać̇więgów. Z
dużą wnikliwością trzeba czytać kroniki Dusburga. Jaćwiescy wodzowie
Kantegerda i Jedete, dobrowolnie mieli przyjąć wiarę Krzyżaków a
jednocześnie całkowitemu zniszczeniu uległy ich wszystkie gospodarstwa.
Scurdo, wódz ziemi Kimenow, nie miał ochoty przyjęcia wiary od Krzyżaków,
ze wszystkimi zbrojnymi uchodzi na Litwę i już nie wraca. Na jego ziemi
Zakonni “wielu zabili,.. uprowadzili tysiąc ludzi, których wzięli do niewoli”.
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Następnie zniszczony został okręg Meruniske, w którym zabito ośmiuset
“panów cieszącym się dużym mirem” , sześciuset “ludzi obojga płci” wzięto
do niewoli, pozostałych mieszkańców wybito, a cały okręg zniszczono
ogniem i ograbiono.
Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do Nadrowii i Skalowii niekiedy
oszczędzano mężczyzn. Tym razem przezornym Krzyżakom chodziło o
zachowanie potrzebnej siły roboczej.
W podboju Jać̇więgów wspomagały Krzyżaków ochotnicze oddziały rycerzyrozbójników, którzy dokonywali grabieżczych napadów i tak np. niejaki Marcin
z Golina najechał pewną jaćwieską wioskę “a jej mieszkańców wyłapał i
pozabijał” (wszystkich a więc kobiety i dzieci), wziął tylko łupy. Innym jednak
razem napadł wioskę “zabił dziesięciu mężczyzn w kąpieli..., uprowadził ze
sobą konie, bydło i inne zdobycze razem z kobietami i dziećmi”.
Wkrótce Krzyżacy zniszczyli “ogniem i grabieżą” kolejne ziemie jaćwieskie Pokimę, Krasimę, Silię, Kirsnowię i inne, wszędzie dokonując mordów,
rabując i biorąc mieszkańców w niewolę.
Na uwagę zasługuje, że niektóre pruskie osady broniły się przez kilkanaście
lat. Wśród nich Suwałki, dopiero podczas ostatnich sześciu lat kiedy
Krzyżacy użyli wszystkie swoje siły, upadły po 23-ech latach. Kilku ocalałych
Prusów miało odmówić przyjęcia Chrześcijaństwa.
Podbój Prus zakończył się w roku 1283. Duża część ludności uciekała gdzie
tylko mogła. U sąsiadów miała azyl. Ironicznie kończąc niemieckim rycerzom
zabrakło ludzi do mordowania.
Prusowie po tych wszystkich okrócieństwach i niemiecko europejskim
barbarzyństwie w końcu ulegli zniewoleniu. Sporadycznie wybuchały lokalne
powstania w walce o swoje prawa. Dowodem jest bunt w 1286 roku na
Sambii, czy powstanie w 1295 roku w Natangii rozszeżone na Sambię.
Wszystkie bardzo brutalnie stłumione z kosztem wielu ludzkich istnień.
Bez przesady stwierdzić można, że bytność Prusów w tej części Europy
stwarzała jej militarną stabilność. Spojrzeć wystarczy na niemieckie militarne
wydarzenia następnych stuleci, które miały miejsce z ich ziemi.
Niemiecki historyk von Kotzebue, określił Zakon “olbrzyma bez wiary, bez
wstydu” z potę g ą zbudowaną “na gruzach sponiewieranego
człowieczeństwa”.
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DZIEDZICTWO RZYMU
Wertując zapiski krzyżackiego kronikarza Piotra z Dusburga notorycznie się
czyta, że podczas podboju zdolnych do walki pruskich mę z ̇ c zyzn
mordowano. Natomiast pozostawało zawsze zagadką jakie były losy branych
w niewolę kobiet i dzieci, nie posiadamy o tym jakiejkolwiek wzmianki.
Starców po grabieży, spaleniu wszystkich domostw zostawiano na głodową
śmierć.
Prusów osiedla nie były bronione, Krzyżacy w zbrojnych ekspedycjach
okrą z ̇ ali mieszkańców, urząd zają c łapanki, mę z ̇ c zyzn w sile wieku
mordowano, starców zostawiano na głodową śmierć a kobiety i dzieci były
brane do niewoli. Do tej pory nikt nie zadbał o wiedzę, nie potrafił wyjaśnić
jakie były ich losy. Bo kogo obchodzić mogły, tak jest do dzisiaj,̇ losy
barbarzyńców i pogan. A w rzeczywistości, trafiali na europejskie rynki handlu
niewolnikami.

Ani król Czech, ani różni niemieccy, europejscy arystokraci nie przyjeżdżali
na podbój Prus na tzw. “frajerstwo”. Jeśli z góry za uczestnictwo nie
otrzymywali zapłaty, to w wydzielonym przez Krzyżaków regionie mogli
polować na niewolników. Jak poczytamy kronikę Dusburga możemy
zrozumieć jak to wyglądało. W pierwszej fazie Prus podboju Krzyżacy robili
tylko czystki, mordowano wszystkich, żeby wokół budowanych twierdz nic im
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nie zagrażało, rabowali wszystko co miało wartość, resztę wraz z
domostwem puszczano z dymem.
Typowe do współczesnych czasów niemieckie zachowanie. Wystarczy
zacytować fragment książki Julii Dimitrowej, żeby dowiedzieć się, że handlem
niewolnikami trudniła się cała chrześcijańska Europa.
“Nazwa Prusy jest w roku 965 udokumentowana przez andaluzyjskiego
handlarza niewolnikami, Ibrahima bem Jakuba. Był on wysłany przez Kalifa
Kordoby do niemieckiego cesarza Ottona. Otton był jednym z
najważniejszych europejskich dystrybutorów towaru (niewolników) stąd jego
atrybut – Wielki. Kordoba, miasto Wizygotów, była wtedy już od dawna przez
Maurów zniszczona.
Ibrahim miał za zadanie zrobić rozeznanie rynku i zapotrzebowania w
środkowej Europie. W tym celu odwiedził Pragę, jeden z najważniejszych
europejskich centrów handlu niewolnikami. O Pradze informuje Josef
Schranil w książce “Prehistoria Czech i Moraw”: “Uprowadzone kobiety i
dzieci były w Pradze jako niewolnicy sprzedawani do Bagdadu albo Kordoby.
W Pradze było nawet Centrum Kastrowania, żeby z chłopców eunuchów
zrobić”.
Charles Verlinden, specjalista od historii gospodarki i od historii niewolnictwa,
pisze: “oprócz Pragi również Verdun było centrum kastracji niewolników.
Verdun było prawdziwą fabryką eunuchów którzy z wielkim zyskiem
sprzedawani byli do Hiszpanii.
Również w IX wieku Cyril i Metody informuje o sprzedaży duchownych i
diakonów (nie katolickich) żydowskim handlarzom niewolników. W związku z
tą lukratywną współpracą chrześcijan, żydów i islamistów przy polowaniu i
handlu białymi niewolnikami w średniowieczu (jedni dostarczali, drudzy
kastrowali, trzeci sprzedawali) zawołał sławny francuski historyk Chelbel:
“Jaka piękna współpraca monoteistów”.
W kronice Piotra z Dusburga znajdziemy dużo cytatów o porywaniu kobiet i
dzieci. W jednym z nich jest mowa o grupie 40-iorga dzieci jakoby już na
“chrześcijaństwo” nawróconych. Wielka perfidia, dzieci bez matek gotowe
były do transportu. Krzyż a cy nie prowadzili ochronek, ani szkoły
“chrześcijaństwa” i to jeszcze może w pruskim języku. Z dużą pewnością były
zadbane, żeby na aukcji w Wenecji uzyskać dobrą cenę. Nie mamy wiedzy o
ich matkach, z pewnością zostały nawrócone na “chrześcijaństwo”, i były już
w świecie Islamu. Również pod uwagę wziąć należy, że statki które
przywoziły najeżdżców puste nie wracały. Przepełnione były pruskimi
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niewolnikami. Centrale kleru na zachodzie Europy w domostwie posiadały
domy publiczne.
To wszystko, jest jawnym barbarzyństwem, tym bardziej strasznym, że pod
nadzorem “chrześcijańskiego” Rzymu czyli papieży. Dlaczego do tej pory nie
ma pytania, czy wszystko to było według Boskich praw?. Czy papiestwo w
XIII-tym wieku miało Boga w Rzymie?. Jakie w Rzymie panowały prawa, że
dzisiaj nie ma odważnych do ich się przyznania?.
Nawet do tego, że w roku 1216 Prusowie przyjęli chrześcijaństwo. Żadna
modlitwa, spowiedż czy rozgrzeszenie nie wybaczy tych zbrodni dokonanych
przez Niemców i Europejczyków ani tym którzy temu dopingowali. Kto powie,
że ci zbrodniarze wyspowiadani mają wszystko wybaczone i że teraz są oni
w Niebie. Boża sprawiedliwość nie uznaje bezmyślnego bałwochwalstwa.
Przyjmowano różnego pokroju rycerzy bandytów, uczono ich tylko Ojcze
Nasz, odpuszczano im wszystkie grzechy, byle by przybyli i tępili Prusów.
Germański wpływ na Rzym i Rzymu na Niemców był totalny, dlatego za
zbrodnię ludobójstwa Prusów, winą mogą być obarczeni Niemcy z Europą i
ówczesny pseudo chrześcijański Rzym.

III-cie PRUSÓW POWSTANIE 1397 - 1466.
I - TOWARZYSTWO JASZCZURCZE

Pruskie rycerstwo, przysięgą zmuszone do służenia Krzyżakom, 24-go lutego
1397 roku, zakłada “Towarzystwo Jaszczurcze“. Założone zostaje przez
czterech pruskich rycerzy, dwóch braci Ryńskich, Mikołaja i Hanusza i dwóch
braci Kitnowskich Fryderyka i Mikołaja. W ówczesnej Europie nie było to
żadne novum, takie rycerskie towarzystwa powstawały w różnych intencjach,
i dzięki temu Prusowie uniknęli zbytniej uwagi czy Krzyżaków podejrzliwości.
Dokument zakładający Towarzystwo Jaszczurcze, nie wzbudził u Krzyżaków
podejrzliwości, napisany został w języku niemieckim a z tekstem zapoznajmy
się poniżej:
Niech będzie wiadomym wszystkim obecnym i przyszłym, którzy ten list
oglądać albo czytać będą, że my czterej, Mikołaj i Hanusz z Ryńska, bracia, i
Fryderyk i Mikołaj z Kitnowa, także bracia, uradziliśmy i zgodziliśmy się, że
towarzystwo obmyślimy i utworzyliśmy w ten sposób, że my czterej,
poprzednio wymienieni, i wszyscy, którzy do tego towarzystwa przystąpić
mają, jeden drugiemu pomoże w potrzebnych, uczciwych sprawach, osobą i
majątkiem, tak jak to czynić wolno, bez żadnej niewierności, fałszu, zdrady
oraz wszelkiej innej chytrości, które by czyniło jawnie lub tajnie, samemu albo
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przez innych ludzi, przeciwko każdemukolwiek, który nam, albo jednemu z
naszych, (który) w uprzednio wymienionym towarzystwie jest, dokucza,
dręczy, gnębi albo krzywdę czyni: czy to jest na ciele, na honorze, czy na
mieniu. Jednakże wyjąwszy przede wszystkim zwierzchnośc; ponad jeszcze
(wyjąwszy) krewnych po mieczu tak, że jeśli ktoś z krewnych jednego z nas
obrazi albo ukrzywdzi w wymienionych wyżej sprawach, jako to na ciele,
honorze lub mieniu, żeby żaden ze stowarzyszonych w tym nie działał, lecz
żeby milczał, aż sprawa się ułoży, lub jeden drugiemu między krewnymi,
których sprawa obchodzi, w tej rzeczy uczynił sprawiedliwość. Także
naradzalibyśmy się, czybyśmy Bogu, naszemu Panu, prawdziwie usłużyli,
jakkolwiek by to było, jakby Bóg nas natchnął. Jak czterej najstarsi z
towarzystwa urządzą albo zrobią, w tym inni powinni być powolni; albo jeżeli
ktoś z naszego towarzystwa przez plagę Bożą, albo przez inne sprawy
zubożał. Co czterej najstarsi wybrani temu uczynią dobrego, to powinni
wszyscy inni uznawać. Także my czterej wymienieni uradziliśmy dotrzymywać
przepisane artykuły, całkiem, stale i stanowczo, z wiernością i czcią, bez
żadnego podstępu i sprzeciwu i jeżeli ktoś w towarzystwie czyniłby przeciw
temu, albo działał, albo wyjawiłby naszą tajemnicę, albo przyczyniłby się, że
zostanie przedtem ujawnione, gdyby został o tym przekonany, to powinien on
wyrzucony i wypchnięty zostać z towarzystwa i z dala być trzymany bez wiary
i czci, jako przekonany złoczyńca. To towarzystwo utworzyliśmy Bogu,
naszemu Panu, na chwałę i służbę, naszym prawym dziedzicom ku czci i
nam samym na pożytek i wygodę. Znakiem wymienionego towarzystwa ma
być jaszczurka. Na utrwalenie i umocnienie poprzednio wymienionego
towarzystwa, ażeby ono zupełnie i całkowicie utrzymane z wpisanymi
artykułami, kazaliśmy ten niniejszy list napisać, za naszymi przewieszonymi
pieczęciami; który był dany po urodzeniu Bożym w roku tysiąc trzysta i
dziewięćdziesiątym siódmym, w dniu świętego apostoła, św. Macieja; także
chcemy, że ci wszyscy, którzy przystąpią do towarzystwa, mają swoje
pieczęcie przywiesić dotego listu.
Bardzo inteligentnie skonstruowany dokument w zasadzie nie wzbudził
podejrzeń, chociaż godne zastanowienia są niektóre frazy; “albo wyjawiłby
naszą tajemnicę, albo przyczyniłby się, że zostanie przedtem ujawnione,
gdyby został o tym przekonany, to powinien on wyrzucony i wypchnięty
zostać z towarzystwa i z dala być trzymany bez wiary i czci, jako przekonany
złoczyńca”.
Zastanawiającym jest, czy ci czterej rycerze zostali wybrani przez większą
grupę rycerstwa jako figuranci, czy też była to inicjatywa tylko tych czterech,
którzy w dokumencie wystąpili żeby nie wzbudzać Krzyżaków ́podejrzeń.
Bardzo ochoczo reszta rycerstwa, czytając ze zbożnymi celami dokument,
nie wzbudzają c podejrzeń przystę p owała do stowarzyszenia.
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Niezapominajmy, że Krzyżacy byli mistrzami intrygi i jako takich trzeba było
ich przechytrzyć. I tu należy przyznać, że Prusom całkowicie się to udało, ze
zwinnością jaszczurki. Nikt inny jak Prusowie nie mógł poznać Krzyżaków
lepiej ́.
Podobnego zdania jest Marian Bartkowiak: “Niewątpliwie przyjęcie jaszczurki
(zwinnej i szybko potrafiącej się ukryć) za godło związku jest bardzo
charakterystyczne; również wzmianka w dokumencie o karach, jakie grożą za
wyjawienie wewnętrznej tajemnicy, świadczy o tem, że towarzystwo musiało
jednak dążyć do realizowania jakichś tajemnych celów. Opinie uczonych
polskich i niemieckich są pod tym względem jednomyślne, że Jaszczurkowcy
mieli na celu oderwanie ziemi chełmińskiej od zakonu i poddanie jej Polsce.”
Ta jednolitość polskich i niemieckich uczonych tak jak i w innych
wydarzeniach podyktowana jest fałszem w celu usprawiedliwiania się.
Pierwsi, że wygrali bitwę pod Grunwaldem a wojnę z Zakonem przegrali.
Drudzy, że po przegranej bitwie musieli oddać ziemię która była w ich
posiadaniu. A jeśli już tak miało być, to właśnie Prusowie dążyli do
przyłączenia ziemii Prusów do Korony. A jeśli ziemia chełmińska była polską
(tak jest głoszone) to dlaczego przed tym Korona o nią nie walczyła.
Postępowanie Prusów wykazało, że taka połowiczność, wcale Prusów nie
interesowała ani zadawalała a wręcz interesowało ich skończenie z
Germaństwem i tego nie można było niezauważyć, niestety nie dotyczy to
polskich historyków.
Współcześni naukowcy tak niemieccy jak i polscy urządzają sobie aukcję,
które nazwiska rycerstwa pruskiego do jakiej należą narodowości, kto jest
Polakiem a kto Niemcem. Najciekawsze, że żaden z nich w ogóle nie bierze
pod uwagę faktu, że oni mogli być Prusami. Dla przykładu, często tym
naukowcom na określenie narodowości pruskiej szlachty wystarczył fakt na
jakich prawach nabywali ziemię, polskich czy niemieckich, i tym podobne, a
herb ich zawsze określają jako polski. Naukowa herezja dość popularna.
Na dokumencie Towarzystwa Jaszczurczego pojawiło się wkrótce 26-ść
przewieszonych pieczęci należących do kwiatu pruskiego rycerstwa.
Które to były rody nigdy dokładnie wiedzieć nie będziemy, pieczęcie bowiem
uległy zniszczeniu a dzisiaj tylko po aktywnej działalności rodów możemy
domniemywać które z nich do stowarzyszenia mogły należeć. Nie wiemy
również na jakim obszarze Prus Towarzystwo Jaszczurcze miało swoich
zwolenników, ale z pewnością można stwierdzić, że najbardziej wspierało je
rycerstwo Pomezanii i Ziemi Chełmińskiej. Każdy z 26-ściu miał sobie bliskich
nie koniecznie wtajemniczonych we wszystkie arkana towarzystwa, ale z
pewnością czekających na ich instrukcje i rozkazy. Dotyczyć to mogło
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szerokich pruskich rzesz, szczególnie lekkokonnych Prusów w Bitwie pod
Grunwadem.
Dotychczas rycerstwo pruskie lojalnie w stosunku do Krzyżaków wypełniało
swoje obowiązki, związane z rycerską przysięgą. Uczestniczyło we
wszystkich potyczkach na pograniczu z Koroną a także za granicą nie
wzbudzając podejrzeń. Tak było podczas podboju wyspy Gotlandia w 1398
roku i jako dowód istnieje dokument, że Pilewski otrzymał refundację za
utratę tam konia. Póżniej była Ziemia Dobrzyńska gdzie około 333-tu
pruskich rycerzy wzięło udział w walkach a także w innych potyczkach na
pograniczu Korony. Lojalny stosunek do Krzyżactwa, nie dawał żadnych
powodow do wzbudzenia podejrzeń w stosunku do Prusów.
Bez wątpienia, że przed dojściem do konflktu pomiędzy Koroną a
Krzyżakami, w najbliższym otoczeniu Władysława Jagiełły (a być może tylko
z nim wyłącznie, a był on nieufny wobec polskich kręgów możnowładczych),
istniał kontakt w wielkiej skrytości nawiązany z Towarzystwem Jaszczurczym.
Nie mógł on być z Polakami, gdyż̇ nigdy nie darzyli oni Prusów przyjażnią, ani
zaufaniem, na dodatek w otoczeniu Polaków byli krzyżaccy donosiciele.
Współpraca była tak tajemna, że żadne jej sekrety nie dochowały się a
świadectwem są tylko post fakty. Dowody znalazły sie póżniej w rękach
Krzyżaków.
III-cie PRUSÓW POWSTANIE 1397 - 1466.
II - BITWA POD GRUNWALDEM

Po upadku II-go Wielkiego Powstania Prusów w 1274 roku było jeszcze kilka
mniejszych wolnościowych zrywów. Można by je nazwać lokalnymi zbrojnymi
rebeliami bez dobrze zorganizowanego przywództwa. Społeczne struktury
Prusów podczas germańskiego holokaustu zostały kompletnie zdemolowane,
również nie bez znaczenia była masowa Prusów ucieczka do sąsiadów.
Najliczniej osiedlanymi terenami było północne Mazowsze, Kujawy i
wschodnie Pomorze. Wyjątkowym osadnictwem były puszczańskie tereny
Galindii obecnie Puszczy Piskiej, północno-wschodniego Mazowsza, dzisiaj
nazywane Kurpiami. Z pewnością uciekinierzy reprezentowali aktywną część
pruskiej społeczności, która straciła jakąkolwiek nadzieję ocalenia życia
wśród Niemców, będących w amoku mordowania miejscowej ludności.
Po drugim Prusów zbrojnym powstaniu, niemieckie osadnictwo zmalało do
tego stopnia, że w miejsce wybitego rdzennego ludu, Krzyżacy zaczęli
zapraszać sąsiadów do zagospodarowania opustoszałej ziemi. Wśród
osadników byli Słowianie, uciekinierzy uciemiężeni pańszczyzniani chłopi, ale
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w pierwszym rzędzie byli wśród nich pseudo spolonizowani rdzenni
Prusowie. Prusowie z północnego Mazowsza i innych ościennych ziem z
czasem wracali na swoje ziemie, ale już przyznając się do innej tożsamości,
nie do swojej, w przeciwnym razie jako Prusom groziłaby taka sama im
niewola jaka spotkała pozostających na swojej ziemi Prusom, byliby
traktowani bez żadnych praw przynależnych człowiekowi.
Prowincja Pomezanii od czasu pokojowego Traktatu Dzierżgońskiego,
podlegała innemu prawu, było to możliwe dzięki wstawiennictwu Biskupstwa
Pomezańskiego którego Pomezanie stali się wasalami. Bezpośrednio po
powstaniu, Krzyż a cy wś r ó d wiodą c ych pomezań s kich rodó w zrobili
“porządek”, przemieszczając ich z rodowej ziemi w inne odległe tereny z dala
od wielo wiekowych sąsiadów, w celu uniknięcia i nie dopuszczenia do
następnych anty krzyżackich powstań rdzennej ludności. Dotyczyło to rodów,
które oparły się Krzyżakom w pierwszym powstaniu i z którymi Krzyżacy w
pokojowym traktacie układali się. Wiele pruskich rodów z terenu Pomezanii w
późniejszym terminie przemieszczało się do Ziemii Chełmińskiej. Możni
pruscy posiadacze ziemscy, wielokrotnie obdarowywali kawałkiem ziemi
swoich zatrudnionych pobratymców, dzięki czemu pozyskiwali oni większe
społeczne prawa.
Upłynęło około stu lat od II-go powstania Prusów a Prusowie wcale nie
zapomnieli o germańskim barbarzyństwie, a opis tego barbarzyństwa został
zostawiony z wielką pedanterią przez krzyżackiego kronikarza Piotra z
Dusburga. Przeczytanie tej kroniki pozwala czytelnikowi dowiedzieć się, że to
w Prusach narodziła się germańska kultura, nazywana dzisiaj holokaustem.
Prusom przyszło tylko czekać na dogodną sytuację w rozwoju konfliktu z
Koroną do ponownego wolnościowego zrywu i próby zrzucenia niemieckiego
jarzma. Więcej, podobną sytuację Prusowie - Pomezanie, wykorzystali i
przećwiczyli już w I-szym powstaniu, kiedy wybuchł zbrojny konflikt
Ś́́wietopełka z Krzyżakami. Wtedy gdyby nie zdrada księcia to razem z
Prusami mogliby odnieść zwycięstwo nad Krzyżakami i nie byłoby poprzez
stulecia potwornych zbrodni dokonywowanych przez Niemców na pruskiej,
polskiej ziemi a nawet Europy.
Taka sytuacja zaczęła się rodzić już po II-im powstaniu Prusów czyli po roku
1274, i śmiało można powiedzieć dojrzewała przez cały XIV-ty wiek, kiedy
pogranicze z Koroną cały czas wrzało w ogniu. Nie tylko Prusowie, ale i
Korona Polska była świadoma zbliżającego się na ziemi Prusów wielkiego
zbrojnego konfliktu. Rozpoczęły się wojenne przygotowania.
Na przełomie XIV-go i XV-go wieku dochodziło do poważnych zbrojnych
konfliktó pomiędzy Koroną̨ a Krzyżakami. Obie strony bardzo aktywnie,
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poprzez dyplomację, starały się pozyskać w Europie jak największą ilość
sojuszników. Z perspektywy czasu jest widocznym, że Korona Polska
samotnie nie byłaby w stanie przeciwstawić się militarnej potędze Krzyżaków,
za którą stało nie tylko całe niemieckie rycerstwo, ale i europejskie. Podobnie
było podczas podboju i eksterminacji Prusów, kiedy za Krzyżactwem stała
cała Europa, z tą tylko różnicą, że Prusowie z całą Europą bili się przez 53
lata a tu wszystko mogła rozstrzygnąć tylko jedna bitwa.
Na podstawie poniższej mapki możemy ocenić potęgę Korony Polskiej.
Terytorialny obszar państwa krzyżackiego prawie że dorównuje terytorium
Korony. Stało się to po 170 latach obecności Krzyżaków na ziemi Prusów.
Księstwo Litewskie było conajmniej trzykrotnie większe. Księstwo płockie,
zakała polskiej historii, żadnej terytorialnej roli nie odgrywało. Dopiero w 1529
roku Mazowsze weszło do Korony, którego północne rubieże zamieszkane
było przez Prusów. Poniższa mapka nie jest imponująca dla polskiej
słowiań s zczyzny. Do tego jeś l i dodamy iloś c ́ rycerzy, przywó d có w
krzyżackich, był ich około 500. Taka właśnie siła wystarczyła żeby zamieszać
w Koronie, a Prusowie walczyli z nimi i całym europejskim rycerstwem przez
53 lata.

Trudno dzisiaj uwierzyć, nie do wiary, żeby na wyrośnięcie takiego
germańskiego wrzodu Korona sobie pozwoliła. Ale, widać tu sukces
germańskiej polityki i taktyki, dążenie do opanowania basenu morza
Bałtyckiego. Stworzenie germańskiego przyczółku, który spowodował na
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przestrzeni wieków tylu w Europie nieszczęść. Polityka u Niemców jest długo
dystansowa i nie ma tam i nie będzie u nich pogodzenia się co do utraconej
ziemi Starożytnych Prusów jak i innych ziem, które na zasadzie podboju
weszły do Germaństwa.
Konfrontacja Korony z Zakonem i jej europejskimi sojusznikami była
nieunikniona i wojna była tylko kwestią czasu. Wszyscy szukali aliansów.
Witold dysponował 40-stoma chorągwiami, wśród nich mogło być tylko kilka
ciężko zbrojnych chorągwi reszta to lekko zbrojni. Każda z nich nie
przekraczała 250 zbrojnych, razem ich nie było więcej jak 10 000 konnych.
Do nich należało kilka lekko zbrojnych chorągwi Rusinów i Tatarów. Jagiełło
dysponował 50-cioma chorągwiami i jeśli chorągiew składała się maksimum z
400-toma zbrojnymi, to króla siła mogła być około 20 000. W sumie ilość
wojska nie mogła przekraczać 30 000. Takie są przypuszczenia.
Krzyżacy mieli 55 chorą̨gwi w tym 15-ście gościnnych odwodowych chorągwi.
Podobnie jeśli bez gościnnych i Chorągwi Chełmińskiej mieli 39 ciężko
zbrojnych chorągwi. Chorągwie, jeśli miały około 400 zbrojnych, to było ich
nie więcej jak 16 000 zbrojnych. Niektóre z chorągwi u Krzyżaków miały
około tysiąca zbrojnych, tak było z gdańską, w której z bitwy wróciło tylko
trzystu. Do zbrojnych Krzyżaków należało około 10 000 lekko zbrojnej
konnicy, zbieranina, ale w większości z Prusów.
W odwodowych krzyżackich siłach byli zniemczeni książęta z Pomorza i ze
Ś́́ląska, rycerstwo z Europy z pruską chorągwią Chełmińską. Zniewoleni
Prusowie zmuszeni przysięgą do służby na rzecz Krzyżactwa, dość licznie
musieli się stawić na grunwaldzkim polu. Była to zbrojna niewolnicza służba.
Ci sami Prusowie również obecni byli w hufcach rycerstwa polskiego, ale był
to kontyngent wolnych Prusów osiadłych w Polsce. Przewodnikami wojsk
Jagiełły w marszu na pole Grunwaldu byli Prusowie a ich przywódca Jan
Grinwald miał bezpośredni kontakt z Jaszczurkowcami, przyjażnił się z ich
rycerzem Mikołajem z Durąga póżniejszym zdobywcą zamku w Ostródzie.
Obie strony, od samego początku w przygotowaniach do wojny korzystały ze
służ b wywiadowczych. W szpiegostwie bezwzglę d ny prym wió d ł
znienawidzony Zakon rycerstwa niemieckiego, ale nie mógł liczyć na
sympatię czy lojalność ze strony poddanych pruskiej ludności.
Na ziemi Prusów w trakcie marszu wojsk koronnych, pod Kurzętnikiem
Jagiełło zostaje poinformowany, że w przypadku przekroczenia brodu na
Drwęcy może jego armię spotkać zasadzka przygotowana przez Krzyżaków.
Wojska Jagiełły omijają Kurzętnik będący w rękach krzyżackich i dalej wzdłuż
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Drwęcy pomaszerowały. Dezinformacja była na porządku dziennym tak ze
strony Jagiełły, jak i von Jungingena. Można zadać pytanie, czy zasadzka na
brodach w Kurzętniku, była krzyżacką mistyfikacją, aby przedłużyć pochód
wojsk Jagiełły. Krzyżakom w trakcie marszu brakowało czasu w zbieraniu
swoich sił. Ze swoją armią nie byli jeszcze gotowį, odwody ciągle nadciągały.
Potrzebowali więcej czasu żeby przed przybyciem Jagiełły obsadzić
korzystne stanowiska pod Grunwaldem. Do bitwy tej przygotowywali się z
największą starannością i przekonaniem o zwycięstwie. Ś́́wiadczą o tym
liczne okowy po bitwie znalezione w taborach krzyżackich przeznaczone dla
pokonanych.
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Hufce krzyżackie w swojej maksymalnej obsadzie stawiły się jako pierwsze i
obsadziły pola grunwaldzkie. Przybyło całe rycerstwo wszystkich twierdzzamków, jak również w dużej sile zmobilizowano poddanych, zniewolonych
Prusów. W zamkach pozostali rycerze emeryci, którzy swoją świetność
dawno już mieli za sobą. Do ich obrony spędzono zniewoloną lokalną
ludność, zdecydowanie wrogą Krzyżakom. Świadczy o tym łatwość po bitwie,
kiedy drużyny pruskiego rycerstwa odbijały krzyżackie zamki na rzecz
Jagiełły.
Najbliższe otoczenie Jagiełły i on sam, dowodnie i poza wszelką wątpliwością
byli w kontakcie z Jaszczurkowcami a więc z tajemną społeczną strukturą
Prusów i doskonale wiedział w największej tajemnicy o ich wrogich
nastrojach względem Krzyżaków. Z przebiegu bitwy jest widocznym, że
Prusowie zachowali się według instrukcji Towarzystwa Jaszczurczego. Nie
przyłożyli się oni do walki z Litwinami i z dużą pewnością powiedzieć można,
że było to porozumienie. Jagiełło miał o jednego sojusznika więcej, i to w
samym sercu krzyżackiego obozu, byli nim Prusowie, którzy niebagatelny
wpływ mieli na przebieg i wynik Bitwy pod Grunwaldem.
Powyższa mapa przedstawia rozłożenie wojsk przed rozpoczęciem bitwy.
Jedna i druga strona dysponowała wojskiem nie mniejszym jak 20 000
zbrojnych i nie większym jak 30 000.
Od stuleci są nam przekazywane opisy bitwy posiadające bardzo dużo
nieś c isłoś c i. Historia bezkrytycznie uległa ciągłym przepisywaniom.
Całkowicie nie jest brana pod uwagę obecność Prusów w bitwie i jaki był ich
w niej udział. Historycy jeśli chodzi o samą strategię, taktykę rozgrywania
bitew są analfabetami. Dla zajęcia dogodniejszej pozycji w ukształtowanym
terenie, Krzyżacy przybyli na pole bitwy przed wojskami Jagiełły. W pełnej
gotowości rozlokowani czekali, że to Jagiełło rozpocznie bitwę. Bitwa miała
być rozegrana według Krzyżaków obmyślonej taktyki. Teren który Krzyżacy
zajęli znajdował się w trójkącie, Stębark określimy jako krzyżackie lewe
skrzydło, Łodwigowo jako prawe skrzydło a sam Grunwald, tabor krzyżaków
na tyłach skrzydeł.
Przed lewym Krzyżaków skrzydłem teren rozpościerał się łagodnie, nie był
zalesiony i był z obozu Jagiełły widocznym, przed prawym skrzydłem
odwrotnie, był falisty, częściowo zalesiony a na krańcu kończył się lasem.
Krzyżaccy ciężkozbrojni nie wszyscy mogli być widoczni. Zadać można
pytanie jak to się stało, że Jagiełło właściwie ustawił swoich zbrojnych na
przeciw krzyżackich?.
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Lewe skrzydło krzyżackiej formacji stanowili lekko zbrojni konni, wśród nich
szacuje się, że na ogólną liczbę około 10 000 większość stanowili Prusowie.
Artyleria ustawiona została na froncie tego skrzydła z liczną do obrony
piechotą. Niektóre żródła podają, że przed bateriami artyleryjskimi wykopano
wilcze doły, a może zasieki, jako zasadzkę na konnicę. Nie ma na to
dowodów, jak również na armaty, ale czego historia nie konfabuluje. Jeśli
miało tak być to jest dowodem, że mieli na to czas i przybyli na pole bitwy
przed Jagiełłą.
Prawe skrzydło zaczynało się przerwą od lewego, a kończyło się w
zalesionym terenie. Skrzydło to, składało sie nie tylko z niemieckiego
zakonnego, wyborowego ciężkiego rycerstwa, ale również z podległych
Zakonowi miast.
Celem przerwy pomiędzy skrzydłami miało być sprawne wyprowadzenie
odwodów, na lewe bądż na prawe skrzydło. Przerwa, również mogła być
zachętą dla zbrojnych Jagiełły do zapuszczenia się w głąb, gdzie czekało na
nich 16-ście odwodowych chorągwi. Byli oni przy boku Wielkiego Mistrza.
Krzyżackie odwody były w sile 15-stu europejskich, głównie niemieckich,
wyborowych, gościnnych chorągwi. Do boju na pole bitwy poprowadzić ich
miała 16-ta Chełmińska Chorągiew składająca się z pruskiego rycerstwa
Ziemi Chełmińskiej oraz przyległych jej ziem. Mogła być w sile około 500-et
zbrojnych. Wcześniej na Ziemi Dobrzyńskiej ta sama chorągiew miała 333
zbrojnych.
Strategia von Jungingena mogła być i mogła się udać, że przy ściągnięciu
uwagi Jagiełły i Witolda na widoczne w otwartym polu lewe krzyżackie
skrzydło, i żeby tam właśnie uderrzyły główne Jagiełły siły. W takim przebiegu
bitwy, rycerstwo krzyżackie z prawego skrzydła uderzyło by w tyły głównych
sił Jagiełły związanych w ataku na krzyżaków lewe skrzydło. W tych planach
lewe krzyżackie skrzydło skazane byłoby na zagładę. W takiej sytuacji nie
byłoby już sposobu ani czasu żeby zawrócic ciężko zbrojnych Jagiełły. Na
zachowanie litewskich lekkozbrojnych miały czekać krzyżackie odwodowe
gościnne chorągwie a z nimi Litwini niewiele mogliby zdziałać. Nie byliby
użyci podczas ataku na Krzyżaków przez ciężko zbrojnych Jagiełły. Na polu
bitwy przy takim scenariuszu byłby prawdziwy kocioł. Sprowokowanie ciężko
zbrojnych Jagiełły przeciwko lekkozbrojnym Zakonu, oznaczało bezużyteczną
walkę a stawienie oporu ciężko zbrojnym krzyżackim atakującym ich od tyłu
stało się by już niemożliwym. Zapas krzyżackich odwodowych chorągwi
dokończył by dzieła. Pytanie, czy mógł być taki bitwy scenariusz, przez
eksponowanie na widoku lewego krzyżackiego skrzydła ? Tak mógł wyglądać
pierwszy kocioł zgotowany siłom Jagiełły przez Krzyżaków. Trudno uwierzyć
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żeby była umowa w ustawieniu naprzeciw siebie zbrojnych w równych sobie
kategoriach.
Jeśli Krzyżakom taka strategia miała by się powieść, oznaczałoby to klęskę
Jagiełły, i na długie lata byłby koniec zmagań Polski z Krzyżakami. Ale, tak
Jagiełło jak i Litwini prezentowali wschodni styl walki polegający na rzucenie
do walki lekkozbrojnych dla rozszyfrowania sił nieprzyjaciela. Niestety nie
posiadamy, i nie znane są plany Jagiełły jak chciał rozegrać bitwę. A wogóle
czy takie plany były? Napewno nie wykonane przez klerykała Trąbę, jak
niektórzy piszą. Pozycja dowodzenia Urlicha von Jungingena znajdowała się
na tyłach prawego skrzydła bliżej lewego, gdzie stało 16-ście odwodowych
chorągwi. Tak, że miał on widok na swoich lekkozbrojnych. Dobrze zdawał
sobie sprawę, że rycerstwo z prawego skrzydła rozstrzygnie losy bitwy.
Twierdzenie niektórych, że on sam miał poprowadzić odwody nie mają żadnej
wartości. Główny wódz do końca bitwy nie opuszcza stanowiska dowodzenia,
a znalezienie jego zwłok wśród wszystkich najwyższych Zakonu dygnitarzy
dobrze świadczy, że do końca pozostawał ze sztabem i cały czas czuwał nad
przebiegiem bitwy. Były nawet trudności z rozpoznaniem jego zwłok.
To wszystko jednak nie tak miało być.
Jagiełło przed przybyciem na przedpole bitwy lub zaraz po jego przybyciu,
został dobrze poinformowany o sytuacji i o rozlokowaniu w krzyżackim
obozie. Była to osoba z pruskiego środowiska, o najwyższym stopniu
zaufania z Chorągwi Chełmińskiej, członka Jaszczurkowców. Informacje
musiały dotrzeć przed końcem przybycia Jagiełły wielo tysięcznego wojska.
Pozostawał bardzo krótki czas na rozlokowanie zbrojnych przed bitwą.
Krzyżackie wojska przybyły przed sojuszniczymi, i byli na przed bitewnych
pozycjach. Z informacjami nie mógł przybyć nikt inny, póżniej to się okaże, jak
rycerz Chorągwi Chełmińskiej Mikołaj z Pilewic. Posiadał niezbędną wiedzę i
wszystkie informacje z obozu krzyżackiego, również najwyższy kredyt
zaufania u Jagiełły. Posiadanie tej całej wiedzy o wcześniej przybyłym na
pole bitwy nieprzyjacielu, było niezmiernie ważnym dla Jagiełły, jego
rozlokowanie, fortyfikacje, liczebności itd. Inaczej nie można by wytłumaczyć,
że w czasie przybywania armii, Jagiełło wiedział jak rozlokować swoje
wojsko. Lekkich naprzeciwko lekkich i odpowiednio ciężko zbrojnych.
Zdobywanie tej podstawowej wiedzy w trakcie toczącej się bitwy, mogło by
się okazać, nawet dla wybitnego wodza nie tylko bardzo spóżnioną wiedzą,
ale wręcz tragiczną w skutkach. Z tego też powodu w pełni uzasadniona była
ze strony Jagiełły zwłoka z rozpoczęciem bitwy. Bitwa miała rozpocząć się
pod dyktando Krzyżaków, którzy w swoich defensywnych pozycjach mieli
przyjąć atak wojsk Jagiełły, a następnie mieli ten atak skontrować i
przeprowadzić śmiertelną kontrofensywę.
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Krzyżacy przed bitwą, nocą kiedy zbrojni jeszcze przybywali próbowali
zdobyć wiedzę o obozie Jagiełły, Prus Hanko herbu Ostoja zawiadomił o tym
króla, że szpiegowskie zwiady krzyżackie są bardzo blisko królewskiego
obozu, to szpiegostwo zostało potwierdzone i przez koronny zwiad
krzyżackich szpiegów przegoniono.
Dla Krzyżaków rozpoczęcie bitwy zaczęło się przedłużać i wywołało duże
zniecierpliwienie Wielkiego Mistrza Zakonu. Jego zbrojni zbyt długo byli na
stanowiskach a to nie oni mieli zaatakować jako pierwsi. Dzień podobno miał
być upalny, rycerstwo Zakonu w zbrojach na stanowiskach, konie bez
wodopoju, a stanowisk w żadnym przypadku nie wolno im było opuszczać.
Sytuacja conajmniej kuriozalna, i jak długo mogli tak trwać. Urlich von
Jungingen wysyłając delegację z dwoma mieczami, ponagla i prowokuje
Jagiełłę do rozpoczęcia bitwy. Bardzo doświadczony, wytrawny w bojach
Litwin, nie daje się złapać na taki pełen chytrości i prostacki chwyt. Na uwagę
zasługuje, że w całej bitwie Król Jagiełło wykazał bardzo dużo zimnej krwi.

Mapa pokazuje Witolda wojsko, jego odejście z pola bitwy po ataku na lewe
skrzydło Zakonu.
Bitwa pod Grunwaldem, rozpoczęła sie w południe, albo wczesnym
popołudniem szarżą lekko zbrojnych Litwinów, Rusinów i Tatarów na lewe
krzyżackie skrzydło. Dystans szarży nie jest znany, ale krótki na pewno nie
był. Mieli pokonać wilcze doły jeśli tam były, i w pień wyciąć załogę
kanonierów i ich pieszą obronę̨̨, żeby po wycofaniu i przegrupowaniu stanąć
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do walki z lekozbrojnymi. Ale, Krzyżacy na taki manewr byli przygotowani i
doskonale zdawali sobie sprawę ze wschodniego Litwinów stylu walki. Z
miejsca nie zmęczone szarżą krzyżackie lekko zbrojne hufce puściły się za
Litwinami, żeby nie pozwolić Litwinom i niedopuścić na przegrupowanie i
wtórny atak. Litwini wykonali atak bez żadnego wrażenia na Krzyżakach i w
rozproszeniu zarządzili odwrót w kierunku swojego obozu na przegrupowanie
do wtórnego ataku. Pogoń za nimi z miejsca wyruszyła.
Wydarzyła się sytuacja z góry ustanowiona, bez wątpienia oni byli pod
wpływami kierownictwa Towarzystwa Jaszczurczego. Ś́́wiadomie i lojalnie z
Litwinami wykończyli Krzyżaków i innych lekko konnych. Jeńców nie było.
Prusowie zbrojnie nie wystąpili przeciwko Jagielle. O rozwoju i zakończeniu
bitwy na tym skrzydle obydwaj główno dowodzący bitwą nie mogli być w
posiadaniu jakiejkolwiek wiedzy, ani kto wróci jako zwycięzca. Lewe skrzydło
przestało istnieć. Prusowie opóścili pole bitwy nie mieli celu żeby powrócić.
Litwini byli w szykach rozproszenia, po części rozbici będąc w walce z
krzyżackim pościgiem nigdy na przegrupowanie do obozu nie dotarli. Po
walce liżąc rany zbierali się, ale zanim pozbierali się to było już po bitwie i
również na pole bitwy nie wrócili. Natomiast po bitwie Krzyżaków komentarz
o Prusach, że.“nie byli tak bitni jak to zwykle było”. Istnieje wersja, że Rusini i
Tatarzy pozostali na polu bitwy i ponieśli bardzo duże straty. Nie wiemy czy
zachowali się tak jak Litwini.
Ale, na tym jeszcze nie koniec bitwy, trzeba było jeszcze poczekać.
Wkró t ce na prawym krzyż a ckim skrzydle rozgorzała bitwa o
nieprawdopodobnych emocjach, starcie kwiatu obu stron ciężko zbrojnego
rycerstwa i jego entouragu. Z bitwy tej żywym mógł wyjść tylko zwycięzca.
Żywioł który tam kipiał, najlepiej przedstawił Jan Matejko w swoim obrazie
Bitwa pod Grunwaldem.
Ale, bitewna sytuacja na prawym skrzydle zaczęła Krzyżakom się wymykać z
pod kontroli, Wielki Mistrz Zakonu w końcowej fazie bitwy dla ratowania
sytuacji, dla odciążenia swojego ciężkozbrojnego rycerstwa, któremu daleko
wtedy było do zwycięstwa podejmuje decyzję rzucenia na pole bitwy 15-cie
gościnnych chorągwi pod wodzą 16-tej Chełmińskiej Chorągwi pruskiego
rycerstwa. Była to nie bagatelna siła. Dowództwo Chorągwi Ziemi
Chełmińskiej stanowiło rycerstwo Jaszczurkowców. Chorągiew w bitwie pod
Grunwaldem stała w odwodzie w krzyżackim obozie i oczekiwała kiedy w
końcowej fazie miała być wpuszczona na pole bitwy. W kolumnie za sobą
miała poprowadzić 15-ście gościnnych krzyżackich chorągwi. Jedyną dla nich
niewiadomą było kiedy i gdzie będą wysłani dla ratowania krzyżackiego
frontu. Odwodowe siły były pokażne, stanowić mogły nawet do 40%
krzyżackich ciężkozbrojnych sił. Wśród nich były doborowe chorągwie z
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Niemiec, z zachodu Europy oraz zniemczone rycerstwo Pomorza i Ś́́ląska.
Możliwość użycia w odwodzie posiadanych sił, a nie byli to lekkozbrojni, faktu
którego nie trzeba tłumaczyć żadnemu sztabowemu oficerowi – jak potężną
była siłą. Marzeniem każdego wodza jest posiadanie takich odwodów,
takiego asa w rękawie. Nie trzeba być taktykiem wojskowym aby wyobrazić
sobie jak wyglądałby wynik bitwy grunwaldzkiej gdyby te krzyżackie odwody
weszły do walki, a do której nie weszły. Świeżych zbrojnych do walki ze
zmęczoną częścią koronnego wojska.
Wejście odwodowych miało na celu uderzenia z boku i w tyły prawego krańca
skrzydła ciężkozbrojnych Jagiełły, oznaczało by to ich częściowe okrążenie. Z
pewnością w szeregach wywołałoby to panikę. W następstwie nastąpiłby
finalny chaos podczas kontynuowanego odwodowych ataku wzdłuż szyków
Jagiełły. Taką sytuację oczekiwał Wielki Mistrz, która miała doprowadzić do
Krzyżaków zwycięstwa.
Ponieważ do tego jednak nie doszło, zachodzi pytanie, dlaczego ? Dopiero
kiedy bitwa pod Grunwaldem rozgorzała i miała się ku końcowi objawiło się
prawdziwe oblicze Towarzystwa Jaszczurczego które w bitwie odegrało nie
bagatelnną role. Historycy jej do dzisiaj nie potrafią a raczej nie chcą uznać,
wymazujac z historii obecność i zachowanie się Prusów w tym decydujacym
momencie bitwy. Dlatego w polskiej historycznej literaturze opis bitwy jest
żaden, a w zagranicznych opisach największych bitew Europy Bitwa pod
Grunwaldem nie istnieje.
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Zmodyfikowana mapa pokazująca wejście 16-ście odwodowych chorągwi na
pole bitwy. Trzy niebieskie prostokąty wychodzące od Krzyżaków są
odwodowymi chorągwiami. Wtórne Litwinów wejście na pole bitwy nie jest
znanym.
Niezwykłe wydarzenie, odwodowe w szyku kolumny wchodzą na pole bitwy,
nie napotykają na żaden opór, podchodzą coraz bliżej do stanowiska króla
Jagiełły. Rycerstwo odwodowe bez czarnych krzyży nie rozpoznane zostaje
przez polskie rycerstwo. Była to znaczna siła, doborowego europejskiego
rycerstwa, która w bitwie powinna odegrać̨ rolę. Takiej roli jednak nie
odegrała. Wejście ich na pole bitwy, po osiągnięciu celu, miała zrobić
okrążający skręt o 90 stopni i w ataku uderzyć w bok i tył skrzydła ciężko
zbrojnych Jagiełły. W tym czasie lewego skrzydła Zakonu ani Litwinów nie
było na polu bitwy.
W historii tej bitwy staje się niebywała sytuacja, Chorągiew Chełmińska
wiodąca kolumnę chorągwi odwodowych na pole bitwy zbliża się na widoczny
dystans do Władysława Jagiełły i dopiero wtedy zauważona zostaje kiedy
zwija swoją chorągiew, dając sygnał poddania się. Żródła podają, że w sumie
za Prusami poddają się jeszcze trzy chorągwie. W ten sposób na sam
początek odwodowe siły zostają osłabione o 25% całego odwodowego
orszaku. W reszcie odwodowców musiał powstać chaos który spowodował,
że bojowa ich sprawność przestała istnieć.
Istnieje również takie prawdopodobieństwo że Chorągiew Chełmińska
wyprowadziła kolumnę po prostu w pole z dala od toczącej się bitwy i dopiero
wtedy z dystansu dała sygnał poddania. Odwody nie odegrały żadanej roli.
Powierzenie Chorągwi Chełmińskiej tej roli było bardzo zasadne jej rycerstwo
było doświadczonym w bojach i lojalnym Krzyżakom. Brała ona udział w
podboju Gotlandii, ziemi Dobrzyńskiej i zdobyla krzyżackie zaufanie. Jest
całkiem możliwym, że dopiero zwinięcie chorągwi, pomogło w polskim obozie
zwrócić uwagę, że mają przed sobą wrogie siły. Nie posiadamy wiedzy co się
stało z resztą, nie znaczyły one już żadnej bojowej siły.
Szyki krzyżackich odwodowych zamiast zrobić kocioł Jagiełły rycerzom
zostały zlikwidowane. Ciężko zbrojne rycerstwo Jagiełły uzyskało przewagę
nad Krzyżakami i jego wiktoria na polu grunwaldzkim stała się historią
zwycięstwa nad Germaństwem. Dzisiaj w patriotycznym duchu mało kto z
historycznych badaczy chce rozważać, czy przyznać rolę Prusów w
zwycięstwie pod Grunwaldem. Co by było gdyby odwodowe chorągwie
wywiązały się z powierzonego im zadania, gdyby funkcję powierzono nie
Prusom?
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Nie było takiego przypadku, żeby jedna chorągiew mogła przechylić szalę
zwycięstwa w tak wielkiej bitwie i na dodatek nie ponosząc przy tym żadnych
strat. Cokolwiek, Jagiełło musiał o tym wszystkim wiedzieć i być pewnym, że
Chorągiew Chełmińska wystąpi w bitwie, ale i też wiedział, że nie uderzy i nie
będzie walczyć przeciwko Koronie. Jeśli tak, to byłaby zdrada, a niech
wszystkim będzie wiadomym, że Prusowie raz obranego sojusznika nigdy nie
zdradzają. Wszystko to odbyło się z niezwykłą precyzją, zaplanowaniem
wszystkich elementów do przechytrzenia Krzyżaków – a jednocześnie z
niebywałą wręcz pewnością, zręcznością graniczącą prawie z butą, że nie
będzie elementów niepewnych. Pewność ta wystąpić może wyłącznie w
przypadku działania jednego rodu w którym każdy jego członek wie co uczyni
jego brat z lewej i z prawej strony . Polakom pozostała chwała zaspakajająca
ich pychę.
Reasumując, Krzyżacy, podajac̨ przyczynę swojej klęski, mówili nie tylko o
braku bitności lekkozbrojnych Prusów na lewym krzyżackim skrzydle, ale za
bezpośrednią przyczynę klęski, podają, że było to za zdradą Chorągwi
Chełmińskiej. To, że Polscy historycy ignorują ten fakt, nie dziwi, dzieje się
tak na całym świecie, że historię pisze się na polityczne zamówienie albo
politczny trend, dla patriotyzmu o pewnych faktach wogóle się nie pisze.
Można zgodzić się, że jedna chorągiew nie mogła wygrać bitwy, ale w tym
przypadku przez swoje zachowanie, jako wiodąca chorągiew odwody, w
bardzo znacznym stopniu przechyliła szalę zwycięstwa na stronę Korony.

III-cie PRUSÓW POWSTANIE 1397 - 1466.
III - CHORĄGIEW CHEŁMIŃSKA

W Bitwie pod Grunwaldem, Chorągiew Chełmińska pochodząca z ziemi pod
władaniem Krzyżaków zmuszona była rycerską przysięgą do wzięcia w bitwie
udziału po stronie Zakonu. I od stuleci ignoruje się̨ pruskiej szlachty rolę z
ziemi chełmińskiej i ziem ościennych, a mowa jest o okresie przełomowym
XIV-XV wieku oraz XV-tym. Pomijane jest jej istnienie, chociaż to o niej
najwięcej i o pruskich rycerzach wiemy. Pomimo przysięgi zobowiązań, w
rzeczywistoś c i reprezentowała rycerstwo, któ r e w swoich genach i
rodowodzie miała wrogość do Krzyżaków i walkę z Germaństwem. Elitę tej
Chorągwi, jej dowództwo stanowili Jaszczurkowcy pozostający w bliskich
kontaktach z Koroną.
Bez opamiętania piszą Polscy historycy, Towarzystwo Jaszczurcze było z
politycznymi celami, liczyło na Koronę, chciało oderwać tylko ziemię
Chełmińską od Zakonu i przyłączyć̨ ją do Korony. A samym Prusom chodziło
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o przetrącenie raz na zawsze Germańskiego karku. Kontakty Prusów
odnosiły się do Jagiełły najbliższego otoczenia, z Polakami nie było im po
drodze. Trudno się było im układać ze względu na lekceważący do Prusów
stosunek, ale i strach na ich odrodzenia miał tu znaczenie.

Ze względu na nieobliczalne dla Prusów konsekwencje ze strony Zakonu,
istniała konieczność maksymalnego utajnienia tych kontaktów po obu
stronach, posiadał wszędzie szpiegów.

Wiedza o ustawieniu wojsk Zakonu na polu grunwaldzkim miała dla Jagiełły
ogromne taktyczne znaczenie. Informację przekazać mógł tylko Mikołaj z
Pilewic z jego osobową wiarygodnoścą u samego króla, Jaszczurkowiec i
członek Chorągwi Chełmińskiej. To na niego też padło pierwsze krzyżackie
podejrzenie o zdradę Zakonu. Po bitwie podczas rewizji w posesji Mikołaja z
Pilewic, Krzyżacy znaleźli wrogą Zakonowi korespondencję z Koroną wraz ze
strzę p ami polskich proporczykó w. Tymi strzę p ami proporczykó w
103

identyfikowali się kurierzy przybywający̨ z Korony do Mikołaja z Pilewic.
Podstawą do pojmania były dokumenty znalezione u Mikołaja z Pilewic i bez
sądu wykonano na nim wyrok śmierci. Licznej grupie Jagiełły przewodników
przewodzili Prusowie Trojan z Krasnego Stawu i Jan Grynwald. Mieli oni
bliskie kontakty z Towarzystwem Jaszczurczym, możliwe, że nawet łączyły
ich związki rodzinne. Chorągiew Chełmińska bez wątpienia była wśród
szesnastu odwodowych chorągwi i poprowadziła na pole bitwy gościnne
chorągwie przybyłe na pomoc Krzyżakom z Europy. Z wypłaty żołdu wiemy,
że podczas najazdu na Ziemię Dobrzyńską stan Chorągwi Chełmińskiej
wynosił 333 zbrojnych. Chorągiew Chełmińska przedstawiała więc poważną
strategiczną siłę, a z ziemiami ościennymi była liczniejsza, pomimo tego
historycy jest bagatelizowana. Von Jungingenowi zależało na oskrzydleniu
ciężko zbrojnych. Poddanie się Chorągwi Chełmińskiej prowadzącej odwody
zniweczyło Mistrza krzyżackiego wielkie plany. Po bitwie i później nie ma
żadnych wzmianek o stratach rycerstwa chełmińskiego czy Jaszczurkowców,
świadczy to przeciwko twierdzeniom o aktywnym ich uczestnictwie w bitwie
przeciwko wojsku Jagiełły.

Odsłonięcie tablicy KU CHWALE CHORĄGWI CHEŁMIŃSKIEJ... na
przedpolu bitwy pod Grunwaldem w Łodwigowie, jej fundatorzy od lewej
małżeństwo Słuchockich właściciele działki, postawił Sławomir z Witoldem
Klec Pilewski i razem sfinansował z Kazimierzem Pilewskim z Włocławka (na
prawo w samym tyle, drugi po prawej strony).
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Gdyby rycerstwo Chorągwi Chełmińskiej uczestniczyło w bitwie nie
zdobywaliby póżniej zamków na rzecz Jagiełły, wykazując przy tym dużą
bojową̨ świeżość. Należy również podkreslić fakt, że nie byli oni wzięci do
niewoli jak inni jeńcy. Samo poddanie się Chorągwi Chełmińskiej a za nią
czterech innych, jak doborowa chorągiew Jerzego von Gersdorffa, księcia
szczecińskiego Kazimierza i oleśnickiego Konrada Białego, spowodowało
storpedowanie ataku 16-tu chorągwi. Poddanie się tych chorągwi stanowilo
wykluczenie około 25% sił odwodowych. Jednocześnie był to bardzo cenny
czas dla Jagiełły żeby przeorganizować odwodowe szyki swoich zbrojnych.
Nie ma dowodów, że koronni byli przygotowani na jakąś próbę ich okrążenia.
Nie rozpoznano odwodów krzyżackich jako wrogie chorągwie. Gdyby nie było
aktu poddania się, bitwa mogła mieć zupełnie inny rezultat.

Wiesław Kubiak
Drugim nie spotykanym faktem w historii rycerstwa jest złamamanie
rycerskiej przysięgi, co było na równi z utratą honoru rycerskiego. Jak wynika
z tego wydarzenia, złamana przysięga Krzyżakom nie była sprawą honoru
dla Choragwi Chełmińskiej, a sprawą honoru nade wszystko była służba
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Prusom. Nie było takiej innej ceny na utracenie honoru dla rycerstwa i być nie
mogło, wbrew twierdzeniom historyków, że tu chodziło o przywileje i prywatę.
Prusowie byli nie przekupni a wolność była i jest dla Prusów do dzisiaj
największą wartością.
Takich wywodów można by znaleźć z pewnością więcej, decyzja złamania
przysięgi przez rycerstwo chełmińskie mogło się zdarzyć tylko w przypadku
gry o najwyższą wartość. Ucieczka ze swoich rodzinnych dziedzin i szukanie
azylu przed krzyżacką zemstą, była konsekwencją dla nich i nie była bez
znaczenia. Pruska chełmińska szlachta napewno wiele spodziewała się po
zwycięstwie Jagiełły pod Grunwaldem. Spotkał ją wielki zawód, utrata życia,
prześladowania, azyl i nic więcej nie uzyskali od Korony.
Wkrótce po bitwie w swoich kronikach sami Krzyżacy napisali, że Bitwa pod
Grunwaldem została przegrana za sprawą zdrady Chorągwi Chełmińskiej̨.
Nie może być lepszego dowodu, że to ona prowadziła chorągwie odwodowe,
że to za jej sprawą chorągwie odwodowe nie dokonały zamierzonego celu.
Długosz dużo póżniej opisał Bitwę pod Grunwaldem. Sam urodził się pięć lat
po bitwie i musiał korzystać z opowieści o różnej treści z conajmniej
trzydziestoletnim opóżnieniem i to jeśli ktoś z uczestników bitwy był jeszcze
wśród żyjących. A ponieważ był klerykałem, to oczywistym jest, że Prusowie
bliscy jemu nie byli. Jego kroniki są głównym żródłem wiedzy o bitwie.
Bojowe zaangażowanie się szlachty pruskiej po stronie Jagiełły, porzucenie
rycerskiej przysięgi, poprowadzenie odwodów było i pozostaje nadal
niezauważane i wyraźnie lekceważone tak przez koronnych uczestników
bitwy, im współczesnych historyków, jak i w obecnej polskiej historycznej
literaturze. Dziwnym może się wydawać niedbalstwo w przedstawieniu
przebiegu Bitwy pod Grunwaldem dla potomnych. Powyższa analiza została
przeprowadzona w miarę wszechstronnie. Brak opisu bitwy jej przebiegu też
świadczy, że nie można było napisać o Prusów uczestnictwie. Kler w tym
zdecydowanie dominował.

III-cie PRUSÓW POWSTANIE 1397 - 1466.
IV - PO BITWIE

Zwycięstwo Jagiełły nie zadowoliło Prusów Jaszczurkowców, nie ponosząc w
bitwie żadnych strat, od razu wzięli się za zamki pozostające w krzyżackich
rękach, rozpoczęli czyścić je z załóg i oddawać w ręce Jagiełły.
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Zaraz po bitwie łupem Prusów stał się zamek w Kowalewie a zdobyło go
dwó c h Jaszczurkowcó w Jan z Pułkowa brat chorą z ̇ e go Chorą g wi
Chełmińskiej Mikołaja Ryńskiego z Mikołajem I z Pilewic “i zabrali wszystko
co się tam znajdowało a panów wywlekli z zamku za ich brody i wydali ich
zamek Polakom”.
Rycerz Mikołaj z Durąga prawdopodobnie w tym samym czasie co Kowalewo
czyści w Ostródzie zamek z Krzyżaków zagarniając ich dobytek. Wkrótce
ślad po nim ginie, istnieje wzmianka, że w nieznanych okolicznościach został
zasztyletowany.
Miejscowe rycerstwo w Olsztynku dokonuje odbicia z rąk Krzyżaków zamek
oddając go w ręce Jagiełły.
Wierny Zakonowi rycerz Dytryk von Spirau (z Dylewa) za zabójstwo wiernego
sługi Zakonu Heinemana Brocka uchodzi do Polski po powrocie zostaje
zasztyletowany.
Gunter z Dylewa, opozycyjny rycerz w obawie o życie kilka lat po bitwie
spędził w Polsce.
Pasowany rycerz Albrecht Karschau zdobywa zamek w Bałdze wypędzając
braci zakonnych.
Następny Jaszczurkowiec Jochart bei Rastenburg wraz z Bardynem
(burmistrzem Kę t rzyna) przejmują zamek w Kę t rzynie i wypę d zają
Krzyżaków. Póżniej za czyn ten zostają ścięci.
Niepasowany rycerz Zbylut (Zębowski vel Szambowszky herbu Pomian) za
czyn niegodny przed bitwą pod Grunwaldem i poddanie się wraz z 23-ma
zbrojnymi staroście bydgoskiemu, zostaje uwięziony i żywy już nie wychodzi.
Przypadek to czy celowe działanie? Nikt nie porywa się na zdobywanie
zamków ryzykując utratę życia – wszak zamków krzyżackich nie bronili
najemnicy za żołd, ale krzyżaccy rycerze, którzy z tych zamków i władzy żyli.
Historia po raz kolejny powtórzyła się: po Rządzu, po Durbe, po Podkarvis,
po Fiugajkach – Zakon leżał na kolanach pozostając tylko w kilku zamkach i
wystarczyło go dobić oraz przejąć władzę nad Prusów ziemią. Błędnym
byłoby twierdzenie, że to Pruscy rycerze zdobywali w pojedynkę albo w
dwójkę krzyżackie zamki. Krzyżacy idąc na grunwaldzkie pola zostawili w
zamkach rycerzy emerytów do sterowania ich obroną. Natomiast do obrony
została spędzona liczna okoliczna ludność składająca się z samych Prusów.
Ta ludność była bohaterem w zdobywaniu zamków gdy pruscy rycerze stanęli
u bram, podawali hasło by otwierać bramy, inaczej być nie mogło. Dowodnym
jest, że ta ludność nie znała tajemnych sekretów i postanowień Towarzystwa
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Jaszczurczego, ale wiedziala, że było to ich, Prusów Towarzystwo utworzone
przez pruskie rycerstwo. Musimy podkreślić wcześniej opisany fakt, że choć
jeden posiadał ziemię a drugi jej nie miał, nie rozwarstwiało to ludności
pruskiej - są dowody że Prusowie nadal mieli do siebie wzajemny szacunek
bez względu na majętność. Jagiełło odnosił się z szacunkiem do Prusów, ale
jego otoczenie “panó w polskich” z pewnoś c ią nie było przyjaż n ie
ustosunkowane. Prusowie oddając Jagielle zdobyczne zamki, byli z nich
usuwani wraz ze swoją załogą i zastępowani polskimi załogami. A przecież,
zostawienie rycerstwa pruskiego wraz z ich załogami i okoliczną pruską
ludnością́ ( żadni Polacy to byli tylko Prusowie) byłaby gwarantem, że zamki
stałyby się bastionami przed germańskimi najazdami. Sami Prusowie
poradziliby sobie z nimi, wtedy etnicznych Niemców zbyt wielu jeszcze nie
było. Taki stan poskromiłby również ich osadników, gdyż z gruntu rzeczy był
to tchórzliwy lud. Dalej już szukać nie wypada w czym ta głupota miała
sedno, posiada ona takie same oznaki zachowań jak w innych prowincjach
Rzeczpospolitej i w innych historycznych okresach.
Z tych po bitewnych epizodów należy przejść do innych które dalej obrazują
zaangażowanie się Prusów w bitwie pod Grunwaldem. Dla nich samych było
to kolejne wielkie powstanie przeciwko germańskiemu jarzmu i szukaniu
sojusznika w Koronie.
Prusowie zaufali Koronie i można powiedzieć, że postawili wszystko na jedną
kartę, nie wiedząc tylko o jednym, wielkiej słabości Korony i nieprzychylności
do nich polskich możnowładzców i kleru. Ta głupota za niespełna czterysta lat
nie tylko Polskę będzie kosztować niepowodzeniami militarnymi, ale utratą
niepodległości na blisko 130-ci lat, utratą rozwoju swojej państwowości
widocznej do dzisiaj.
Po zwycięstwie wojsk sojuszniczych nad Krzyżakami, polska strona nie miała
żadnych zamiarów skorzystania z Prusów jako lokalnych sprzymierzeńców
by stworzyć strategiczną zaporę dla krzyżackich ambicji i kontynuowania ich
militarnych zapędów.
Nie było to jednak oczywistym dla polskiego dowództwa, że nieliczna pruska
szlachta miała nie tylko bardzo duży mir wśród lokalnej pruskiej społeczności
ale i wpływ na nią. Powierzenie roli obsadzania tych zamków potomkami
Prusów, bądź co bądź byli oni ciągle gospodarzami tej ziemi. Koronie
utrwaliłoby prawdziwą kontrolę nad tymi ziemiami. Historia potoczyłaby się
inaczej.
Strona Polska nie posiadała żadnej politycznej strategii. Pomimo podpisania
gwarancji niewyciągania konsekwencji w stosunku do tych którzy poddali się
pod Grunwaldem i stanęli przy Jagielle, jak późniejsze wydarzenia dowiodły
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nic nie znaczyły. Jaszczurkowcy - pruska chełmińska szlachta poza azylem w
Rzeczpospolitej nic nie uzyskała od Jagiełły. Po podpisaniu traktatu
pokojowego część zrezygnowała i wróciła na swoje dziedziny tylko po to by
bez żadnej reakcji ze strony Polski stracić życie z rąk Zakonu.
W ten oto sposób skończyły się polityczne aspiracje potomków Prusów. Tym,
w których widzieli sprzymierzeńców, można tylko przypisać, brak tak
strategicznej jak i politycznej myśli w stounku do Teutonów. W rezultacie,
następne stulecia z tego powodu doprowadziły Polskę do osłabienia a w
rezultacie do narodowej katastrofy i utracie niepodległości. Polacy potrafili
wygrywać bitwy, ale dużo gorzej było z wojnami. Tak było i takie jest
Rzeczpospolitej fatum.
Krzyżactwo pod przywództwem von Plauena dosyć szybko pozbierało się z
grunwaldzkiej porażki, ochłonęło i zaczęło rozliczać Prusów, których wraz z
Towarzystwem Jaszczurczym ogłoszono winnymi krzyżackiej klęski na polu
Grunwaldu.
Na pierwszy plan poszedł pruski rycerz Mikołaj I z Pilewic (Pilewski) w
którego posesji Krzyżacy zrobili rewizję. Dlaczego ich podejrzenie padło na
niego nie wiadomo, podejrzewać można tylko, że był donos. Ktoś musiał
zdradzić tajemnicę . Na jego posesji znaleziono pisane dokumenty
ś w iadczą c e o jego wspó ł pracy z Koroną . Mikołaj I z Pilewic był
przedstawicielem Towarzystwa Jaszczurczego do kontaktów i współpracy z
Koroną. Znalezione dokumenty z wrogą dla Krzyżaków korespondencją i
strzępy polskich proporczyków, dla Krzyżaków były wystarczającym
dowodem odgrywanej przez niego roli. Ta aktywność musiała być dużo
szersza, ale o tym już raczej się nie dowiemy. Krzyżakom wystarczyły te
dowody Mikolaj z Pilewic został uwięziony, przewieziony do Grudziądza aby
tam w początku pażdziernika 1410 roku zostać ściętym bez przewodu
sądowego.
Lotem błyskawicy wieś c ́ o tym wydarzeniu rozeszła się wś r ó d
Jaszczurkowców, wielu z nich zdołało uciec szukając azylu w Koronie.
Znależli się tam Mikołaj Ryński wraz z bratem Janem z Pułkowa (zmarł
póżniej w Polsce), Janusz ze Szczuplinek (przodek gen. Jana Henryka
Dąbrowskiego), Fryderyk z Kitnowa, Gunter z Dylewa i wielu jeszcze innych
uciekło do Polski w obliczu zagrożenia ich życia.
Pokój toruński zawarty 1-go lutego 1411 roku zawierał amnestię dla
wszystkich którzy sprzeniewierzyli się Krzyżakom, ale von Plauen nie
zamierzał respektować i zrezygnować z zemsty na Jaszczurkowcach.
Wykreował spisek Wirsberga, który na niby miał jego obalić, w nim mieli
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uczestniczyć Jaszczurkowcy. Podstępem udało się jemu schwytać Mikołaja
Ryńskiego jako jednego ze spiskowców, który również bez sądu tak jak
Mikołaj I z Pilewic stracony został w Grudziądzu.
Po pokoju toruńskim pogranicze krzyżacko - polskie, nadal było targane
zbrojnymi utarczkami. Jagiełło wygrał bitwę, wojny nie wygrał a na dowód
tego długo nie trzeba było czekać. Za kilka stuleci doszło do rozbiorów Polski
między innym na rzecz Prus i przez Niemców wywołanych.
Cała zdobycz ze wszystkimi zamkami, zdobytymi przez Prusów, po pokoju
toruńskim została Zakonowi zwrócona. Kiedy w 1414 roku wybuchła nowa
wojna nie było ani jednej bitwy, bo Zakon przyjął inną taktykę obwarowujac
się w zamkach wraz ze zmagazynowaną aprowizacją, w ten sposób
wykańczał finansowo zbrojnych Korony i Litwy. Komentarz zbyteczny. Cały
ten pokój był jedną wielką kpiną z Korony a wielka zwycięska bitwa obrócona
w żart. Nie było takiego innego przypadku żeby sromotnie pokonany w
wielkiej decydującej bitwie na koniec został zwycięzcą. Tak było z
Grunwaldem. Czym się można chwalić, Polacy, że się patriotycznie bili, ale
jeśli chodzi o Prusów potomków to bez wątpliwości i na pewno jest wiele do
dumy.

III-cie PRUSÓW POWSTANIE 1397 - 1466.
V - ZWIĄZEK PRUSKI

Prześledzimy tylko to co w duchu Towarzystwa Jaszczurczego przetrwało
wśród Prusów, ich aktywność i końcowe efekty ich zmagań. W opracowaniu
tym nie będą rozpatrywane różne postawy mieszczaństwa, zamożnego
mieszczaństwa i oligarchów ziemskich oraz ich niezadowolenie z fiskalnej
polityki Krzyżaków. Również nie sposób przedstawić wszystkich zawiłości
Związku Pruskiego oraz opisać całą Wojnę Trzynastoletnią. Będzie to tylko
zwięzłe przedstawienie uczestnictwa w nim rycerstwa Prusów i zniewolonych
Prusów. Z inicjatywy pruskiego rycerstwa ziemi chełmińskiej na zjeżdzie w
Kwidzyniu 13 marca 1440 roku proklamowana została konfederacja ziemian i
mieszczan pod mianem Związek Pruski. Przystąpiło do niego 21 rycerzy z
Ziemi Chełmińskiej, 6 z Dzierżgońskiej, 4 z Pomezanii, 4 z regionu
Elbląskiego oraz 19 gmin miejskich i taki był jego początek.
Związek Pruski był efektem niezadowolenia z powodu finansowego wyzysku
przez Krzyżaków. Po bitwie grunwaldzkiej, w celu szybkiego odrobienia
finansowych strat wynikłych z klęski nastąpił przez Krzyżaków maksymalny
wyzysk nie tylko siły niewolniczej, ale i wszystkich klas społecznych. Pruski
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ż̇ywioł na wszelkie sposoby próbował znowu się zorganizować. Pomimo, że
głównie w utajniony sposob, niewiele potrzebował, żeby znowu dać o sobie
znać. Jak Karol Górski pisze “ Taką właśnie była sprawa Skolimów (ród
Skolimowskich), która zmąciła stosunki pruskie w latach 1443-1446 i stała się
ogniwem łączącym założenie Pruskiego Związku z wypadkami, które
bezpośrednio poprzedzały i przygotowywały wybuch powstania.”
Ambitnie powiedziane, ale w historii znane są drobne wypadki czy wpadki
które póżniej zmieniały cały bieg dziejów. Sprawa majątkowa o rozgłosie
międzynarodowym związana z krzywdą pruskiego rodu, spowodowana
krzyżackimi matactwami, na pewno utrzymywała temperaturę pruskiego
żywiołu. Pruski żywioł, mimo, że obecny był w całych Prusach nie wszędzie
posiadał takie same doświadczenia więc i intesyfikacja działań czy ich
charakter mógł być inny, jedno jest pewne, że niewiele potrzeba było żeby
bunt został pobudzony i wzniecony. Rdzenni Prusowie z czterech prowincji
aktywnie uczestniczyli w Związku Pruskim, były to biskupstwa; chełmińskie,
pomezań s kie, sambijskie i warmiń s kie, skupiają c e niezadowolonych
pochodzących nie tylko ze staropruskiego, ale również polskiego i
niemieckiego etnosu. O polskim etnosie można powiedzieć, że ze względu
na bezprawie jakie Krzyżacy stosowali tylko w stosunku do rdzennych
Prusów, to wśród polskiego osadnictwa w większości ukrywali się
powracający Prusowie.
Duch Towarzystwa Jaszczurczego pozostał a nawet więcej, zaszczepił się u
włościan ludności rdzennego pruskiego pochodzenia. Nie jest prawdą to co
historykom się wydaje jakoby Prusowie już stracili swoją tożsamość. Ona do
dzisiaj w nich cały czas tkwi. Natomiast kiedy czyta się “ Słownik georaficzny
Królestwa Polskiego “ i odnajdując miejscowości na Prusach można dojść do
wniosku, że w XIV wieku cała Polska opustoszała a jej ludnośc zamieszkała
na Prusach. Więc zapytajmy kim są Polacy którzy wtedy w Rzeczpospolitej
pozostali. Ciekawe pytanie, a ilu potrafi na to pytanie odpowiedzieć?
Dlaczego nie było takiego osadnictwa na prawie pustym Pomorzu?
I tak w powyższym Słowniku pod hasłem Lisewo pow. chełmiński czytamy“W
okolicy tutejszej licznie osiadła szlachta, tak polska jak i niemiecka,
krzyżakom nieprzychylna, najprzód się w związek antykrzyżacki t. z.
jaszczurczy (Eidechsengenossenschaft) zespoliła; w Lisewie odbywała
zwykle swoje zgromadzenia, jak np. częściej r. 1450, 1451, 1452. Wójt
krzyżacki z pobliskiego zamku Lipinek miał obowiązek czuwać nad obradami
tych zgromadzeń i mistrzowi wielkiemu o nich donosić. Także sądy ziemskie
(Landding) odbywały się w Lisewie. Roku 1452 na rokach ziemskich
tutejszych także i włościanie przystąpili do związku jaszczurczego szlachty.
Jak przypuszczają, w Lisowie na takich zgromadzeniach powstała pierwsza
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zbawienna myśl wydalić krzyżaków a Polsce się poddać. Ponieważ zebrania
wypadały dość licznie, zazwyczaj w kościele się odbywały.”
Zachodzi pytanie, ile było takich miejscowośći jak Lisewo o takim
nastawieniu, zanim rozpoczęła się Wojna Trzynastoletnia? Również ta
wzmianka o niemieckiej i polskiej szlachcie jeśli nie jest hipokryzją to z
pewnością ignorancją, inaczej być nazwaną nie może. Karol Górski pisze
“Towarzystwo Jaszczurcze się ożywiło, odbywało zjazdy, lecz tajemnicy jego
obrad komturowie nie mogli przeniknąć”, tak więc dla bezpieczeństwa
tajemnicy i dla innych musiały to być sekretne spotkania.
Niemcy skolonizowali pruskie tereny od delty Wisły włącznie z wybrzeżem
wraz z najurodzajniejszymi terenami. Prusom na te obszary wstęp był
zabroniony. We wnętrzu Prus, Prusowie byli wszechobecni jako włościanie
jak i pruska szlachta. Znane jest stwierdzenie, że pruskie wsie nawet na
prawie niemieckim nie uległy germanizacji a jak podaje Karol Górski “ do
końca rządów Zakonu Natangia jest pruską, nawet w przeważnie niemieckich
okolicach są wszędzie pruskie osady”. Wielkim błędem Polaków było
uważanie ich za Niemców, nie zauważali, że posiadali oni pruskie poczucie
narodowe i pruską nieugiętość pozostawania rdzennymi Prusami i na pewno
nie było w ich interesie w czymkolwiek współdziałać z Krzyżakami.
Punktem zwrotnym w ich powolnej germanizacji była Prusów gospodarcza
ruina, jako niewolniczej siły roboczej, powstała w wyniku wojny
Trzynastoletniej a póżniej reformacji. Krzyżacy nawet nie próbowali ich
wynaradawiać jak również odwracać od pogaństwa, byłoby to niekorzystne
dla osadnikow - Niemców. Nie chciano ich jako Prusaków, to było
zarezerwowane tylko dla Niemców, więc wkrótce zaczęto rdzennych
mieszkańców nazywać Mazurami. Ograniczenia jakie w stosunku do
ocalałych po holokauście Prusów zastosowali Krzyżacy były najbardziej
upodlające dla człowieczeństwa. Żeby na przestrzeni wieków dokonywać tylu
niegodziwości tylko rasa germańska ze wszystkich europejskich nacji
posiada w genach coś aż tak brutalnego.
Wiek XV-ty charakteryzuje się ze wzmożonymi ucieczkami Prusów z pod
niemieckiego jarzma, rdzenni Prusowie kolonizują kiedyś swoje własne a
teraz puste tereny Sasinii (ziemia Lubawska), Galindii do której wliczyć
należy Kurpiowszczyznę. Zakon Krzyżacki popada w finansowe tarapaty,
skończyła się epoka nawracania Prusów na Chrześcijanstwo. Skończył się
czas przyjazdów półdarmowego rycerstwa, wywodzącego się z bandytów tak
z Niemiec jak i zachodniej Europy, przybywających dla glorii, rozpusty, chęci
sławy, rabunku i przyjemności mordowania Prusów. Nowa era spowodowała,
że zamki trzeba było obsadzać najemnikami i wypłacać im żołd a kasa
zakonna nie starczała na ten cel. W zamian zaległego żołdu Zakon
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obdarowywał najemników ziemią. Takie były początki powstawania junkrów
prusackich. Kosztami bezwzględnego ekonomicznego wyzysku byli obciążani
tak włościanie jak i mieszczaństwo. Wybuchło więc powszechne ponad
narodowe antykrzyżackie niezadowolenie z licznym i bardzo znaczącym
udziałem rdzennych Prusów.
Związek Pruski powstawał w mękach, Krzyżacy za wszelką cenę dążyli do
storpedowania tego ruchu. Udało się to im po części z Pomorzanami i
Kaszubami któ r zy byli prawie całkiem zgermanizowanym zlepkiem
słowiańskim, pruskim i germańskim. Przeważała tam prywata i obawa przed
ewentualnymi konsekwencjami ze strony Krzyżaków.
Prusowie ziemi Chełmińskiej i Pomezani nadal pozostający w strukturach
Związku Jaszczurczego obserwując zamieszanie organizacyjne wstrzymywali
się jeszcze i czekali już tylko na dogodną chwilę żeby wesprzeć i włączyć się
do aktywnego działania w Związku Prusów.
I tak już po raz którys,́ Prusowie, wykorzystując tym razem ogólne
niezadowolenie przyłą c zają się do organizacji Zwią z ku Prusó w, z
postanowieniem powstania przeciwko niewoli znienawidzonego krzyżackiego
germaństwa z jedną tylko opcją przyłączenia się do polskiej Korony. Dużo by
było wymieniać, żeby przedstawiać dowody jak Prusowie sprzyjali i pomagali
Koronie w jej nieporadności z germańskim krzyżactwem, pomimo, że to
właśnie rdzenna ludność najbardziej ucierpiała podczas bitwy grunwaldzkiej
to nadal ta propolska orientacja trwała. Podczas pochodu z pola bitwy pod
Grunwaldem do Malborka głodni Jagiełły woje nie pytali włościan czy to jest
ich ostatni świniak czy ostatnia jałówka poprostu brali. Najgorsze miało
jeszcze być w wojnie Trzynastoletniej.

III-cie PRUSÓW POWSTANIE 1397 - 1466.
VI - WOJNA TRZYNASTOLETNIA 1454 - 1466

6-go marca 1454 roku sfinalizowany został akt inkorporacji Prus, mieszkańcy
Prus z potwierdzeniem już uprzednio posiadanych praw uzyskali
równouprawnienie z mieszkańcami Polski. W konsekwencji miało to
oznaczać likwidację Zakonu w Prusach. Na czele Związku Pruskiego stanął
Prus Jan Czegenberg i Jan Bażyński. Ostatni, niewiadomego pochodzenia
napewno nie Prus, prawdziwy kameleon, w początkach swojej kariery
aktywnie wspierał Krzyżaków. Członkowie tego rodu wspierali z jednej strony
polskiego króla a z drugiej Krzyżaków, tym sposobem zdobywali i
zabezpieczali swoje wpływy i latyfundia. Zbili olbrzymią fortunę pożyczając
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królowi pieniądze, także blisko współpracowali z polskimi możnowładzcami.
Dzięki którym pozyskali wielką polityczną pozycję, do tego stopnia, że
Bażyński zarządał i otrzymał od króla stanowisko gubernatora Prus. Ród ten
nie przetrwał zbyt wielu pokoleń, albo po prostu ze zdobyczami przeniósł się i
gdzieś pod innym nazwiskiem robił następne interesy.
Związek Pruski wypowiadając posłuszeństwo Krzyżakom, zrobił to z
jednoczesnym przyjęciem zwierzchnictwa nad nim króla Kazimierza
Jagiellończyka. Klerykałowie byli przeciwni takiemu aliansowi, obawiając się
pruskiego powstania, robili królowi wiele trudności. W tamtych czasach
autentyczną władzę sprawował kler i możnowładcy, a nimi rządziła prywata.
Wojska Zwią z kowe rozpoczę ł y swoje wojenne działania przeciwko
Krzyżakom a Korona przyłączyła się do nich 21 kwietnia 1454 roku. Nazwano
ją póżniej Wojną Trzynastoletnią. Prowadzenie kosztownej długiej wojny,
dowodzi o dużej polskiego dowodzenia nieudolności w prowadzeniu wojen.
Wojny o dwanaście lat za długiej. Prusowie z całym rycerstwem i ich
poddanymi licznie się wstawili i w niej uczestniczyli z nadzieją przegonienia
niemczyzny. Na nic zdały się ich namowy z Koroną do bardziej
zorganizowanej bojowej Prusów aktywności. Poderwać Prusów do powstania
w północno-wschodniej części Prus. Panicznie bali się tego Krzyżacy.
Rdzenni mieszkańcy gotowi byli do takiej akcji. Dla przykładu powstanie
chłopskie w Piszu w 1455 roku, zajęcie zamku piskiego przez powstańców.
Prusowie zawierzyli Koronie wszystko, swoimi majątkami, służąc bez
wynagrodzenia dla włączenia Prus do Korony. W tym samym czasie
“panowie polscy” obławiali się zdobyczami i połowicznymi zwycięstwami w
kosztownej bardzo nieudolnie prowadzonej wojnie, tak żeby Krzyżacy
czasami jej nie przegrali. W rezultacie Prusowie poza utratą swoich majątków
zostali wyeliminowani z życia politycznego. Długofalowe działania wojenne to
co innego niż koncentracja w prowadzeniu jednej bitwy.
7-go lutego 1454 roku związkowcy pod dowództwem pruskiego rycerza
Ottona Machwica zdobywają zamek w Papowie a dowódcą zamku zostaje
inny rycerz, Prus, Janko z Targowiska. Była to pierwsza zdobycz przed
kapitulacją Torunia. Prus Otton Machwic poza tym wydarzeniem jest w wielu
innych misjach niezwykle aktywny. Bez walki skapitulował zamek w
Pokrzywnie, który powierzono Bartoszowi z Turznic rycerzowi chełmińskiemu.
Obronne walory zamku w Radzyniu spowodowały, że obleżęnie przeciągnęło
się do 19-go lutego a starostą został Prus Jakusz ze Świętego rycerz
chełmiński. Jan Kolda rodem Prus rezyduje na zamku w Nidzicy i tam 28
kwietnia 1458 roku opiera się oblężeniu zamku przez krzyżackie siły, na
zakończenie oblężenia zadaje im śmiertelny cios. Dzięki tej Zakonu porażce
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osłabia ich siły w Olsztynku i Ostródzie a grożba opanowania Olsztyna przez
Niemców zostaje oddalona.

Siłami związkowców, które przejęły kontrolę nad miastem Brodnica, dowodził
Jakusz z Osieczka który też obiął dowództwo nad miastem. Póżniej apelował
do Tajnej Rady o posiłki do zdobycia zamku w Brodnicy. Po zdobyciu
Brodnicy inne pomniejsze zameczki samoistnie zgłaszały się do Związku, w
tym Lubawa, Kurzętnik, Lidzbark Welski i Bratian. Na wzmiankę zasługuje
pruski rycerz Ramsza Krzykoski bardzo aktywny w regionie Powiśla. Nie
sposób wymienić wszystkich, a o Janie z Jani, wybitnym Prusie z Kociewia,
powinno ukazać się osobne opracowanie. Dzięki sprawności pruskiego
rycerstwa ziemi chełmiń s kiej zbrojne powstanie Zwią z ku Pruskiego
przebiegało tam bardzo szybko i sprawnie. Sukcesy na ziemii chełmińskiej
bardzo pomogły Związkowi Pruskiemu, bez zbrojnej akcji w opanowaniu
Pomezanii. Wielkie zasługi przypisać tu można dyplomacji Prusa Krzysztofa z
Klecewa, który 7-go lutego został starostą całego dominium. Starostą zaś
zamku w Kwidzyniu, kapituły i jej dóbr został pomezański rycerz Mikołaj z
Wrocławka. Poddaństwo Związkowi Pruskiemu zgłosiły miasta Gardei,
Prabuty, Susz, Kisielice i Biskupiec Pomorski. To wszystko zdarzyło się na
przestrzeni paru tygodni. Dalsze wyliczanie masowości przystępowania do
Związku Pruskiego znużyć może czytelnika.
Materiały na temat tej wojny są bardzo obfite, nie będziemy więc rozwijać
tego tematu gdyż chodzi nam tylko o wykazanie jaki w niej był udział Prusów i
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to w znacznym skrócie i jak to dla nich się skończyło. W związku z tym, ten
temat rozwiniemy na przykładzie bardzo dobrego opracowania historii
pruskiego rycerza Mikołaja III z Pilewic, wnuka Mikołaja I z Pilewic
poznanego już w bitwie pod Grunwaldem. Pruski rycerski ród Pilewskich,
częściej znany jako von Pfeilsdorf, jego wszyscy rodowcy nigdy na
przestrzeni wieków nie zapomnieli o swojej staropruskiej tożsamości,
pielęgnowali korzenie swoich przodków. Mikołaj III Pilewski syn Jana II Kleca
(tak czasami się też pisał), członek Związku Pruskiego dorastający w rodzie
w którym pamięć o narodzie pruskim i jego przodkach nigdy nie wygsła, na
rycerza został pasowany w 1457 roku. W Wojnie Trzynastoletniej z całym
rodem mocno zaangażowany po stronie Związku Pruskiego i polskiej Korony.
Wysoka pozycja ojca, Jana II-go w okręgu elbląskim, w ktorym znajdowały
się dobra Pilewskich. Rola Mikołaja III reprezentowania Prusów stopniowo
była przejmowana. Jego uczciwość i rzetelność owocowała w wielkim
szacunku pośród lokalnej ludności, wbrew opozycji “polskich panów” dla
których Prusowie od zawsze byli ością w gardle. Brat Mikołaja III, 1-go
września 1462 roku, Michał Pilewski jest w otwartym konflikcie z dowódceą
sił polskich Piotrem Duninem, przez którego został fizycznie napadnięty,
odchodzi z posiłkami gdańskimi. Tak więc dochodziło do rękoczynów w
stosunku do Prusów, a wszystko ze szkodą dla Korony. Ten sam Michał pod
koniec wojny uczestniczy w walkach o Starogard Gdański. 8- go czerwca
1466 roku wystawia na jeden kwartał wraz z Pawłem Wusen chorążym
tczewskim rotę jazdy w sile 70 koni.
Z czasem Mikołaj III stał się jednym z najbardziej zaufanych mężów Stanów
Pruskich a także miał wielki mir u samego króla Kazimierza Jagiellończyka.
Jako młody jeszcze rycerz rezydował na zamku w Morągu, póżniej z ramienia
Związku Pruskiego dowodził na zamku w Szczytnie. W roku 1460 jest obecny
przy kapitulacji krzyżackiej załogi Malborka. W tym samym roku z ramienia
króla posłuje do Gdańska. Tegoż roku dowodzi jeszcze zaciężnymi Torunia
wysłanymi Wisłą na odsiecz zamku w Ś́wieciu. 25-go września 1461
uczestniczy w poselstwie Stanów Pruskich, tak samo w roku 1466 w
Piotrkowie. Apeluje do króla przebywającego w Bydgoszczy o aktywizację
działań bojowych we wschodniej części Prus. Dowodzi to o zamiarze Prusów
skończenia z Krzyżactwem, dalekowzroczności i wprowadzenie Prus do
Korony. Będąc kasztelanem chełmińskim i członkiem Rady Pruskiej cały czas
uczestniczy nie tylko w zbrojnych misjach, ale jednocześnie w wielu misjach
dyplomatycznych na zlecenie króla Kazimierza Jagiellończyka. Rada Pruska
powołana została do zarządzania Prusami Królewskimi. Mikołaj III nie był
samotnym jako Prus, w jego otoczeniu było pruskie rycerstwo, ktore aktywnie
jego wspierało. Nie było tego ze strony “panów polskich” a wprost przeciwnie.
19-go maja 1467 roku Kazimierz Jagiellończyk, polski król w dowód wielkiego
zaufania mianuje Mikołaja III na kasztelana Gdańska i wojewodę Pomorza.
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Była to pierwsza w historii Gdańska taka polska nominacja. Trzeba pamiętać,
że zaraz po rozpoczęciu powstania gdańszczanie doszczętnie zniszczyli
zamek, nie tylko dla pozbycia się Krzyżaków, ale także aby nie osadzono na
zamku nowych ciemiężycieli - nie tęsknili za Polakami.

Efekty działalności Mikołaja III w Wojnie Trzynastoletniej, wraz z jego pruskim
otoczeniem, chociaż był sygnatariuszem pokoju w Toruniu, nie przyniosły
Prusom żadnych korzyści ani rozwiązań, a wręcz odwrotnie wielkie
zubożenie a nawet ruinę. “Panowie polscy” wyszli z wielkimi ziemskimi
prywatnymi zdobyczami i finansowymi korzyśćmi. Prywata u wszystkich była
na pierwszym miejscu, poza rdzennymi Prusami. Zasługi Mikołaja III dla
Korony były tak duże, że w tym czasie nie miały sobie równych. Wartym
podkreślenia jest fakt niepobierania przez niego żołdu, jego publiczna służba
była za darmo a jak się póżniej okazało i na darmo. Nie dość, że Krzyżacy
spalili jego dobra w Łukcie wraz z Łęguckim młynem, to koszta tej wojny
pochłonęły cały majątek rodowy. Król Kazimierz Jagiellończyk docenił jego
zasługi jak również widząc jego stan majątkowy, obdarował go starostwem
tczewskim. Inny był stosunek “panów polskich” do Mikołaja III, senatora
Korony, systematycznie siali wokół niego intrygi oskarżając o działania na
niekorzyść Polski. 4-go czerwca 1474 na zamku Dybowskim, w obecności
króla zaprotestował przeciw “panom koronnym”, oni zaś oskarżyli jego o nie
honorowe postępowanie i zdradę króla interesów. Król odrzucił podejrzenia w
stosunku do Mikołaja III, zapewniając o swoim do niego pełnym zaufaniu jak i
do Stanów Pruskich. Dodatkową tego oznaką, 9- go czerwca zapisuje tysiąc
florenów węgierskich na urządzenie młyna w starostwie tczewskim i dworu w
Zajączkowie. W sukurs “panom” przychodzi mistrz krzyżacki Henryk von
Richtenberg. W roku 1466 przed królem oskarża Pilewskiego, o szkodliwą w
Inflantach dla Zakonu działalność. Dla wszystkich po prostu był niewygodny.
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I tak w skrócie, bo to nie jest saga tego rodu, a tylko ukazanie atmosfery
istniejącej podczas tej wojny. Mikołaj III i ród otrzymywał do końca życia od
Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka
finansowe wsparcie, i ró w nież do koń c a ż y cia wykonywał misje
dyplomatyczne z różnymi zleceniami na rzecz króla. Życie zakończył w
nieznanych, niewyjaśnionych okolicznościach na zjeżdzie koronnym. Czy
była to śmierć naturalna ? Dla wszystkich poza Prusami był nie wygodny.

Wiesław Kubiak
Wraz z odejściem Mikołaja III kończą się Prusów zmagania o wyswobodzenie
spod germańskiego jarzma. Pomimo, że ze strony króla otrzymuje
kasztelanię koniukturalnego Gdańska to z pruskiej ziemi zostaje on usunięty.
Jako ciekawostkę warto podać, że córka senatora Korony Polskiej Mikołaja III
ze związku z Anną Machwitz, Katarzyna von Pfeilsdorf poślubiła Karola vom
Felde. W wyniku tego związku, poprzez stulecia wynikło pokrewieństwo z
obecnymi wszystkimi monarchiami Europy oprócz Holandii. W tym również
nie istniejącej już monarchii Rosji. Stało się to za sprawą króla Danii który
mając pięć córek które wydał do pięciu monarchii. Nazwany został teściem
Europy. Kolor niebieski linia pokrewieństwa.
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Mikolaj III von Pfeilsdorf Pilewski ur. circa 1420? zm. 03.1478 - Anna Machwitz
Katarzyna von Pfeilsdorf ur. 1440? - Karol vom Felde circa ur. 1440? zm. 1499
Klara vom Felde circa ur 1470 - Albrecht (Konrad ) von Lichtenhayn auf Ottau
Euphemia von Lichtenhayn - Andreas von Wilmsdorff auf Bestendorff(-1567?)
Euphemia von Wilmsdorff (1541-) - Jonas (Freiherr) von Eulenburg
Elizabeth von Polenz a.d.H.Schonberg - Botho Albrecht (Freiherr) von Eulenburg
Elizabeth von Eulenburg (1605-1675)- Meinhard von Lehndorf (Prus Mgowski także von Lehndorf w
XIV wieku z korzeniami wywodzącymi się od von Pfeilsdorf Pilewski.)
Ahasverus Gerhard von Lehndorf (1637-1688) - Maria Eleonore von Donhoff
Marie Eleonore(Hrabianka)von Lehndorf (1723-1800) - Leopold Karl(Count)von Schlieben-Sanditten
Friedrich Karl Ludwig (Duke) of Schleswig - Friederike Amalie(Countess)von Schlieben (1757-1827)
Luise Caoline von Hesse-Cassel - Wilhelm (Duke)von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg
(1785-1831)
Christian IX Oldenburg Król Danii (1818-1906) - Louisa WilhelminaFredericka Carolina (Księżniczka)
of Hesse-Cassel
Alexandra Caroline Marie Księżniczka Danii, Królowa Anglii (1844-1925) - Edward VII of Saxe-CoburgGothaKról Anglii
George V Windsor Król Anglii - Mary Księżniczka Teck
George VI Albert Windsor Król Anglii - Elizabeth Angela Marguerita Bowes-Lyon
Elizabeth II Alexandra Mary Windsor Królowa Anglii - Philip Mountbatten Książe z domu królewskiego
Grecji i Dani.

Jeśli cofniemy się do wcześniejszych wydarzeń, przeważnie dotyczących
pruskiego rycerstwa ziemi chełmińskiej, spadkobierców Towarzystwa
Jaszczurczego dostrzeżemy niezłomną, zdeterminowaną wolę Prusów do
zrzucenia krzyżackiego jarzma z ziemi pruskiej i raz na zawsze przetrącenie
germaństwa. Uwadze ujsć nie powinno, że kiedy pobór z rdzennego ludu do
sił krzyżackich odbywał sie pod przymusem, to siłą Związku Pruskiego było
włościańskie pospolite ruszenie, które ochoczo odbywało służbę pod
dowództwem rdzennych pruskich rycerzy. Nadal posiadali oni wielki mir i
poszanowanie wśród miejscowej rdzennej społeczności.
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Krzyżacy panicznie się bali przed Prusami służącymi w ich szeregach
zwerbowanymi pod przymusem, że doprowadzą do kolejnego zbrojnego
ogólnego powstania. Wśród nich było największe niezadowolenie włącznie z
nienawiścią do germaństwa, zupełnie niewykorzystanego przez Koronę a
wręcz odwrotnie było tłumione. Dało się to poznać, kiedy desant polskich
zaciężnych wylądował na Sambii i “gromił krzyżactwo” a w rzeczywistości
Bogu ducha winnych Prusów. Polacy nie odróżniali Prusów od Niemców.
Dowodem tego było niedopuszczanie przez dowódcę sił koronnych Piotra
Dunina pruskich przywódców, nie korzystania z ich doradców. Za wrogi
można uznać jego stosunek do Prusów. Wielki mistrz w strachu, widząc
rosnące niezadowolenie wśród Prusów i w obawie powstania, szybko wycofał
się spod Fromborka, uciekł zostawiając zapasy żywności i sprzęt oblężniczy.
Prusowie ciągle i wszędzie byli wszechobecni, a możliwość powstania ich
wprowadzała Niemczyznę w panikę, w trwogę, gdyż pamięć grunwaldzkiej
klęski ciągle pozostawała w ich pamięci.
W całej tej polityce olbrzymią rolę odgrywał kler, nie było odważnych żeby
sprzeciwiać się purpuratom a i decydentom było z nimi po drodze. I tak to jest
do dzisiaj, interes kościoła był ponad interesem państwa. Z chwilą przejęcia
przez Koronę części terytorium Prus, mowa o Warmii, kościół nie zatroszczył
się o prostych Prusów. Czy były tam odprawiane msze dla nich? Jeśli tak to
w jakim języku? Czy stworzono słownik polsko pruski? Czy Prusów
nawracano na chrześcijaństwo? Jeśli tak to w jakim języku? Dzisiejsi
badacze już wszystko wiedzą o Prusach. Najwięcej o kamieniach ofiarnych i
szamaństwie. I tak to idzie gadu-gadu, pierdu-pierdu, picu-picu byle by
doktorat zrobić. Z historią o Prusach zewsząd spotykamy się z górami fałszu i
hipokryzji.
Wojna Trzynastoletnia była to otwarta, ostatnia aktywność Pruskiego etnosu,
tym razem nie samotna, sprzyjała politycznym interesom polskiego sąsiada w
walce o dostęp do morza. W następnych wiekach rdzenny etnos zaczął być
już terminowany pod nazwą Mazurzy, i tak jak uprzednio Prusowie tak i
Mazurzy byli używani i manipulowani do różnych politycznych celów przez
Niemców i Polaków aż do całkowitego i celowego ich rozproszenia, zaniku, a
oni zawsze wszystkim mówili “ my nie Niemcy, ale też nie Polacy, my
tutejsze”. Nigdy, ten etnos nie otrzymał należytego jemu poszanowania, nie
mówiąc już o pospolitej uczciwej sprawiedliwości.
Kazimierza Jagiellończyka, jako króla można uznać za sprawnego i
wytrwałego w dążeniu do pokonania wroga, ale bezsilnego, kontrolę nad nim
na czele razem z klerem trzymali “panowie polscy”. Sam dowódca wojsk
koronnych Piotr Dunin był miernotą, zdemoralizowane mieszczaństwo, liczna
najemnych dezercja, zdrady, nadużycia w wypłacie żołdu, rabowanie,
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przyniosło połowiczne, fikcyjne, kosztowne zwycięstwo Koronie. Prusom nic
to nie dało a przynioslo tylko ekonomiczną katastrofę. W zaledwie parę
tygodni rycerstwo chełmińskie opanowało ziemię chełmińską i Pomezanię z
flankami w Nidzicy, Szczytnie plus Olsztyn i nie wymienionymi innymi
rejonami które pod kontrolą mogły się znalezć. Wystarczyłaby mądra
zdecydowana strategia, sprawiedliwa, uczciwa współpraca z rdzennymi
Prusami. Strategiczne i mądre postępowanie z rycerstwem Prusów żeby iść
w kierunku innych pruskich ziem, rozsprzestrzenić powstanie, które stałoby
się falą do pokonania Krzyżaków i nie dopuściłoby do ciągłego przybywania
licznych posiłków z Niemiec. Zaniedbania po grunwaldzkiej bitwie są aż za
zbyt widoczne, rażące, zemściły się, ale za długo by o tym mówić.
Dalej da się zauważyć, że przy małej obecności rdzennych Prusów w Tajnej
Radzie niewiele mogli wskórać, rządziła prywata “panow polskich”́.
Jak piszą Edward Martuszewski i Tadeusz Oracki na obszarze komturstwa
ostródzkiego; “Po roku 1466 na obszarze Dąbrówno - Nidzica - Olsztynek
przeszło w ręce Polski aż 239 majątków. W latach 1467 - 1519 osiedliło się w
komturstwie ostródzkim aż 357 Polaków. Kolonizacja ta postępująca szeroką
falą z są s iedniego Mazowsza doprowadziła do zmiany struktury
narodowościowej...” Powyższe cyfry są zatrważające, jak również polityka,
przy tysiącach rdzennych Prusów to 357 osadników polskich miało bronić
granic Rzeczpospolitej......Czy kiedykolwiek obroniło ?
Ta wojna trwała za długo, o tylko dwanaście lat, ale już wtedy na wojnie
zarabiano pieniądze. Wystarczyłaby w tej wojnie prosta taktyka jaką mogłoby
być spychanie Krzyżaków w kierunku morza, potem wzdłuż wybrzeża, żeby
w Królewcu urządzić drugi Grunwald. Bez pomocy Prusów było to nie
możliwe, ale po drodze Polakom z nimi nie było. Zaowocowało by to
odrodzeniem się pruskiej tożsamości, dla Polaków i Litwinów nie było to do
przyjęcia żeby na taką sytuację pozwolić, a dla kleru nie do zaakceptowania.
Łatwiej wszystkim było zaakceptować rozbiory i rok 1939-ty.
Żaden z historyków nie podiął próby opisania tych wydarzeń, jako wielkiego
powstania Prusów. Jedyną ich tezą to, że rycerstwo pruskie walczyło o swoją
polityczną rolę. Rycerstwo taką rolę miało u Krzyżaków i wystarczyło by im
się tylko wynarodowić. Większej historycznej bzdury usłyszeć nie można.
Historycy w drugiej Rzeczpospolitej kiedy w jej granicach nie było jeszcze
Warmii i Mazur zupełnie inaczej o Prusach pisali aniżeli obecni. Nigdy nie 131
było Polski interesem, żeby ożywić Pruski żywioł, a jeśli już,̇ to używano
Prusów do politycznych manipulacji. Jak choćby z Mazurami w 1920 roku
podczas Plebiscytu. W rezultacie takiej polityki Polska zapłaciła bardzo
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wysoką cenę. Nie była to polityka tylko “panów polskich”, przedewszystkim
kleru papieskiego.
Karol Górski pisze “Osiemdziesięcioletni Kalikst III (Papież), ... na Związek
rzucił klątwę. Jan Gruszczyński (diecezja gnieżnieńska, poznańska i
włocławska) klątwy nie uznawał wcale”. Dalej “a Tomasz Strzępiński ( herbu
Prus I), biskup krakowski, w roku 1459 publicznie w tymże Toruniu ogłosił, że
król słuszną wojnę prowadzi. Długosz o rzuceniu klątwy milczy....”.
Prusowie postawili na Polskę jak na sojusznika. Sojusznik znowu się nie
sprawdził̨.
Podsumowując ten etap historii, dwukrotnie Korona straciła okazję pozbycia
się germańskiego wrzodu. Dalej, w roku 1525 przyjęła Hołd Pruski przez
króla Zygmunta Starego, który w tym samym roku na wezwanie swojego
prusackiego wasala, Albrechta, wojskami z Litwy, bardzo krwawo stłumił
powstanie sambijskich chłopów. Była to prywata. Hohenzollern był nie tylko
wasalem króla, ale też jego siostrzeńcem i król spełniał jego prośbę.
Pozostaje pytanie, co Korona zrobiła dla Prusów... ? Krótka odpowiedż, NIC.
Po tym historycznym wydarzeniu Prusowie więcej już nie występowali jako
rdzenni mieszkańcy swojej ziemi. Niemcy ukradli ich nazewnictwo.
Prusowie - uciekinierzy rozproszeni w Rzeczpospolitej w następnych wiekach
dają liczny dowód swojej lojalności. W bardzo wielu dziedzinach jej życia
militarnym, naukowym, kulturalnym i społecznym.
To wszystko najlepiej podsumowuje Ks. Łukaszewicz “ Jeżeli historia ma być
mistrzynią życia trzeba mówić prawdę o Grunwaldzie i Witołdzie, oraz
prawdę o pokoju w Toruniu w 1411 i w r. 1466.”

Zebrał i opracował Sławomir Klec Pilewski
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