NOTATKA

Sprowadzenie Krzyżaków do Polski.

1) Wyprawy misyjne na ziemie pruskie:
a.

południowe wybrzeże Morza Bałtyckiego od Wisły po Dźwinę zamieszkiwały

plemiona Bałtów;
b.

ponieważ były to ostatnie pogańskie ludy w Europie, władcy państw sąsiednich,

szczególnie książęta polscy, zaczęli organizować misje chrystianizacyjne; miały one na
celu krzewienie nowej wiary oraz powiększanie obszaru dzielnic;
c.

ponieważ książęta polscy nie byli zainteresowani wyprawami do Ziemi Świętej,

wyprawy

na

ziemie

Prusów

zaczęli

określać

mianem

krucjat,

wpisując

się

w średniowieczny trend krzewienia chrześcijaństwa wśród niewiernych;
d.

książęta

piastowscy

wymigiwali

się

przed

krucjatami

do

Ziemi

Świętej,

np. przypadłościami zdrowotnymi; Leszek Biały tłumaczył papieżowi, że szkodzi mu brak
miodu czy piwa koniecznego; wyjątkiem biorącym udział w wyprawach krzyżowych był
syn Bolesława Krzywoustego, Henryk Sandomierski; prawdopodobnie brał udział
w II krucjacie oraz w 1154 r. bronił Jerozolimy przed Saracenami;
e.

wyprawy przeciw Prusom nie przyniosły spodziewanych efektów; pomimo dużego

nakładu finansowego nie udało się zdobyć nowych ziem;
f.

Piastowie szukali sojuszników pośród zakonów rycerskich; pierwszym zakonem na

ziemiach polskich powołanym do misji przeciwko Prusom był zakon braci dobrzyńskich;
g.

w 1226 r. Konrad Mazowiecki poprosił o pomoc Zakon Szpitala Najświętszej Maryi

Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, nadając im w dzierżawę ziemię chełmińską
i michałowską; zgodnie z umową wszystkie podbite ziemie miały wejść w skład księstwa
mazowieckiego; książę wiedział, że rycerze zostali wygnani przez władzę Węgier
Andrzeja II, ponieważ próbowali utworzyć własne państwo, kosztem ziem węgierskich;
wydarzenia na południu Europy nie były dla niego przestrogą.
2) Ekspansja zakonu krzyżackiego:
a.

w 1230 r. na ziemie polskie przybyli pierwsi Krzyżacy, którzy rozpoczęli

systematyczny podbój ziem pruskich połączony z akcją chrystianizacyjną;
b.

w 1234 r. zakon krzyżacki przejął bez zgody Konrada Mazowieckiego ziemię

dobrzyńską; książę anulował nadanie ziem chełmińskiej i michałowskiej, jednak Krzyżacy
poprosili o pomoc cesarza niemieckiego Fryderyka II; w 1235 r. wydał on „Złotą bullę”,
datowaną na 1226 r. i potwierdzającą nadanie wcześniejszych ziem na własność; poparcia
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Krzyżakom udzielił także legat papieski, powołujący się na wspomniany dokument; było
to fałszerstwo z przyzwoleniem najważniejszych osób w średniowiecznej Europie, dlatego
też książę mazowiecki zgodził się zaakceptować dokument odzyskując jedynie ziemię
dobrzyńską; tym samym Krzyżacy otrzymali zgodę na podbój ziem pruskich i włączanie
ich w granice swego państwa;
c.

w 1235 r. Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego

w Jerozolimie połączył się z zakonem barci dobrzyńskich, a w 1237 r. z Zakonem
Kawalerów Mieczowych w Inflantach;
d.

podbój Prus był prowadzony wzdłuż Wisły w kierunku Morza Bałtyckiego, dzięki

czemu rycerze otrzymywali dostawy zaopatrzenia drogą wodną; następnie podbijali ziemie
wzdłuż morza; dopiero po opanowaniu wybrzeża Bałtyku Krzyżacy skierowali się w głąb
lądu, a na podbitych obszarach zakładali zamki i warowne grody; twierdze te zapewniały
ochronę oraz umożliwiały kontrolowanie poszczególnych obszarów i ich ludności; podbój
był prowadzony niezwykle brutalnie i doprowadził do śmierci sporej części ludności
rdzennej Prusów;
e.

w 1260 r. przeciwko Krzyżakom wybuchło wielkie powstanie ludności pruskiej, które

zostało krwawo stłumione;
f.

w 1283 r. nastąpił ostateczny podbój Prus.
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