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Po pierwsze Pru sowie by li
odważnymi i dzielnymi wojownikami. Byli oni s traszni d la
wro gów, ale bard zo g ościnni
dla przyjaciół. Dlatego krwawe
ich nawracanie na chrześcijańst wo p rzez ry cerzy czarn eg o
krzyża było dla tego ludu nieszczęściem i prowadziło do jego
zagłady. W 1242 roku Prusowie
wystąpili zbrojnie przeciw Zakonowi Krzyżackiemu. Prusów
w walce wsparły wojska z Rusi
i wó wczas Zako n Krzy żacki
p on iós ł w walce na lo d ach
jeziora Pejpus klęskę. Wojskami Ru s i d o wo d ził ks iążę
Aleksander Newski. Tak klęska
rycerstwa Zako nu na jeziorze
Pejpus stała się dla Prusów sygnałem d o wywołania powszechn ego p owsta nia p rzeciwko
Zako nowi Krzyżackiemu.
Powst an ie Prus ów t rwało
przez 11 lat i do piero w 1253
roku Zakono wi krzyżackiemu
udało się pokonać powstańców.
Po tym fakcie dokon ał zakon
podb oju Sambii i lud Prusów
ochrzczono pod groźba miecza.
Natomiast w lasach Twangste
Krzyżacy zbudowali zamek obronny i gród, a w tym miejscu
powstało miasto, które nazwano - Królewcem. Ku zmartwieniu Niemców nazwa ta została
nadana dla uczczenia pamięci
króla Czech, Otokara II, ostatn iego z rod u Premyś lidó w i
g łówn ego t wó rcy wo lneg o
mies zczańst wa. To on polecił
pob udowanie w 1255 roku , a
mo że raczej przebu do wanie,
grodu obronnego Prusów, położon ego nad rzeką Pregołą, w
umocnione miasto Królewiec.
Po pięciu latach dochodzi do
kolejnego p owst ania Pru sów
(1260 r.). Po wstan ie miało
miejsce, gdy rycerze czarnego
krzyża zo stali zwabieni przez
Lit winów w Inflantach w pułapkę i wówczas ponieśli dotkliwą klęskę. Prusowie wówczas
walczy li p od d o wó d ztwem
Glap p o z Warmii, Hen ryka
Monte z Natangii, Glandego z
Samb ii, Diwana z Ziemi Bar-
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tów i Auktumo z Pogezanii. W
po czątkowej fazie pows tan ia
Prusowie odnosili zwycięstwa,
ale na d łużs zą walkę n ie b yli
odpowiednio przygotowani i to
rycerstwu zakonu dało przewagę. Walki trwały jednak z przerwami p rawie s iedem lat.

niem. Misja św. Wojciecha w
997 roku zakończyła s ię jego
męczeńską śmiercią w Prusach.
Nat omiast w o kres ie XI-XII
wieku narastały zbrojne starcia
między wojs ka mi po ls kimi i
oddziałami Prusów. Starcia te
wiązały s ię z nas ilający mi

Kościół w Marwałdzie, do którego organy ufundował Krzysztof Morongowiusz,
wykładowca języka polskiego w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku.

Jed nak, gdy po legł w bojach
jed en z n ajd zieln iejs zy ch
wodzów Prusów, Herkus Mont e i w 1271 ro ku po ws tanie
upadło. Tak doszło do podboju
w kolejnych latach przez Zakon
Krzyżacki kolejnych plemion:
Nadradów i Skaldó w. Najdłużej walczyli Jaćwingowie, ale i
on i ulegli krzy żakom w 1283
roku.
Dług oletnie wojn y z Zakonem krzyżackim dopro wadziły
d o wy n is zczen ia p lemio n
Prusów. Pozostały ich nieliczne
grupy, które skryły się w głębi
puszcz i mokradeł, gdzie Krzyżacy nie mogli dotrzeć, ale i ich
rycerze czarneg o krzyża stopniowo elimino wali.
Język pruski wywodzący się
ze ws pólnego p nia indo europejskiego, wymarł, a cały obszar zo stał objęty władan iem
Zakonu Krzyżackieg o na ponad 150 lat, aż do zawarcia w
1466 roku z Polską pokoju toruńskiego.
Dużo wcześ nie j p ierwszą
prób ę nawracania Prusó w na
chrześcijańs two p od jął kró l
Boles ław Ch ro bry. Pró ba t a
zako ńczy ła s ię n iepo wo dze-

procesami ponad plemiennego
dążenia do feudalnych struktur
państwa.
Sy tu acja uleg ła zn aczn ym
zmianom po sprowadzeniu do
Polski w 1226 roku Zakon u
Krzy żackie go p rzez ks ięcia
Kon rada Mazowieckiego. Od
tej pory następuje krwawe nawracanie Prusów na chrześcijaństwo. Działania zakonu doprowadziły do liczny ch powstań
Prusów – jak wyżej wskazałem
– i do znacznego spustoszenia
kraju oraz zepchnięcia plemion
pruskich do roli niewolniczej,
co prowadziło do wynaro dowien ia.
Zakon Krzyżacki z t erenów
Ziemi Chełmińskiej p rzystąpił
do systemowego podboju plemion pruskich. Mimo rozpaczliwej o brony (powstan ia 1242
-1249 i 1260 - 1273) ostat eczn ie d os zło d o całko witeg o
podboju Prusów w 1283 roku.
Ludność pruska wybita i rozp ro s zon a n ig dy s ię ju ż nie
podźwignęła. Decyzją papieską
Prusy zostały podzielon e pomiędzy biskupstwa: pomezańskie, warmińskie i s amb ijskie,
którym przypadła jednak tylko

jedna trzecia z podbitych ziem.
Pozostałe obszary zajęli Krzyżacy.
Po 1310 roku zakon krzyżacki rozpoczy na szeroko po jętą
ko lo nizacje po db it ych ziem.
Sprowadza kolonistów z głębi
Niemiec, Holendrów, Szkotów,
ale także z Mazowsza i Pomorza. Niemieckich os ad nikó w
osadzano głównie w miastach
i we wsiach na prawie chełmińskim. Prusowie zaś byli osadzani na prawie pruskim, zobowiązującym do rent y naturalnej i
odro bkowej oraz o graniczającym prawa dziedziczenia. Była
też część Prusów, która stanowiła tzw. grupę wolnych, obowiązanych do s łużby wojskowej.
W XIV wieku nazwą Prusy
objęto ró wnież podb ite przez
zako n Krzy żacki Po morze
Gdańs kie.
Feu dalne państ wo Zakonu
krzyżackiego było dobrze zorganizowane nie tylko od strony
militarn ej, ale także o d strony
ad ministracy jnej i gos podarczej. W ty ch latac h n as tąp ił
znaczn y rozwó j g o sp od arki
to warowo-pieniężnej. Proces
ten d ot yczył nie t ylko miast
należących do «Hanzy»: Gdańska, Torunia, Elbląga, Braniewa, Królewca, ale wielu innych
miast i cało ści region u, g dyż
wówczas prowadzono ożywiony handel z Polską (głównie z
Mazowszem) i krajami Mo rza
bałtyckiego. Cała gos podarka
ro lna na o bszarach ob jęty ch
administracją zakonu była oparta na systemie trójpolowym.
Przed waln ą ro zp rawą (15
lipca 1410r.) pod Grunwaldem,
na terenie tzw. Prus Właściwych (bez Pomorza gdańskiego ), liczących wówczas 38,5
tysiąca km kwadratowych, żyło
około 270 t ysięcy mies zkańców, w tym około 140 tysięcy
Prusów, ale w miastach element
pruski stanowił zaledwie około
10% lud ności tam mieszkającej.
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