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Ełspriu aKoczlrow ld

naczenie floty
uświadomiłBato-
remu dopiero za-
targ z Gdańskiem.
Mającwsunlmoto-

cŻniu anakomitegą doświad-
czonego doradcę w osobie Ja-
na Kostki, już w 1576 r. wysta-
wił pierwszy list przypowiedni.
W następnym roku liczba l<ró-

lewskidl olaętów kaperskich
wzrosła do dziesięciu. Okęty
bazowaĘ w Fucku znajdując
tam dóre schronienie za spra-
wąErrresta Weyhera, który do-
wodził obroąwSrzeża wyko-
rzystując także tworzącą się
od norłra flotyllę kapersĘ

Fodeasdwuletnięokon-
fliktu Batorego z Gdańskiem
organizacjaflotylli
kolejno w rękach kasztelana
Mikołaja FirĘa, Mateusza
SdnrpĘąwreszciestalo ty
rioua Xłoszanskiego. Pu&sh-
norił doskonĄ bazę wpado-
wą do atakowaniastatków zdł
żających lub wychodzągyctt
z Gdanska. Blokadą morską
Stefan Batory dtciał zmusić
nieprzychylne mu miasto
douległości.

Gdanszczanią mając za so-
juszdl kólaDaniiijegosiĘ
flotą postanowili przeciwsta-
wiĆ się,|rałałnośłj królevrnkió
kaprów. Sami też wystawi-
lina zyczenie Dńczykórrloloę
tykaperskie.

Pomoc, którą otrzymali _

gdańszczanie była wymier-

zasl<ocuvł 8o vy5rdanym uniwer-
sahrn, z któręo jasnowynika-
ło, że flołlla elbląskanie kaper-
slą lecz luólewslqmaĘć zrłra-
na. Nadto jej zadaniem maĘć
obrona wńzEł, ujść rzek, za-
lewów, nigdy zaś atakowanie
okętów lcólów Szwecji i Danii
oraz hanzeaĘckidt miast. Cel
ataków miały stanowić jdynie
okęty zbuntowanych gdań-
sze,an. Z dalsze1 treści uniwer-
safu wynikałą że wynajęte czy
też zajęte statkiĘdą tworzyĘ
flotyllę Ęlko naczas konfliktu
z Gdańskiem. Tbk czy inaczej,
tłumacząc treść uniwersału,
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Batorego walk azGdańskiem
eWybórStefanaBatoregonalłrólaPolskirokowałzmianęlosu,,osieroconyó"kaprówkrólewskió.
Niestety,biegływsztucewojowanianalądzie monarchaniebardzointeresowałsięsprawamimorza

na. Na Zatoe Gdańskiej pojawi-

Ę się eskadry okrętów. Naj-
pierw pod wodzą admirała
Klettona, a następnie admirała
Erika Munka. Chodziło o zasta-
szenie stronników Batorego,
chociaż podejmowano także
próbyzdobyciaPucka.

Gdanskie olaęty kaperskie
działĄ na wodadt ptzybrzeż-
nych i śródlądowych, m.in.
w dalszym biegu WisĘ
rn Nopcie i Zalewie Wślaąrm,
ząnźając HbĘovtli, który po-
został wiemy Batoremu. Woj-
ska króla polskiego zająwszy
ważną twierdzę, jaką była
Gdańska Głowa w widładt
gl,1\^rnĘo ujscia Wisly, panowa-
ły ndal nad cah okolicą hdei-
mol,rnne pńĘ odbicia okolŁz-
nyń alnryenów przez gdańskie
okęy kaperskie kończyĘ się
klęslrami i zajęciern jednctek
rŃo nzedań zczaniezanoto-
wali srkces we wsńłŁiałaniu
z flotą duńsĘ, w uderze-
niu na ElbĘ; gdzie zaatakowa-
no królewski okręt kaperski,
rnający Ęć zaczątkiern flotylli
na podóień*wo Ę, która dzia-
łahwPucku.

Zamysł utworzenia fl oĘlli
mogącej pneciwdziałać gdań-
skim okętom na Zalewie Wśla-
nym, a nawet wspierać flotyllę
na Zatoce Gdańskiej był słusz-
ny, ale wymagał pozyskania
statlóq które - zdobyte lub wy-
najęte - mogĘ posłuzyć do rea-
lizacji tęo przedsięwzięcia.

Powierzając Piotrowi
IGoszewskiernu misję utworze-
nia flotylli lc6lewskiej, Batory

e KonffiktStefana Batoregoz GdańskiemzamieniłĘwotwaĘ
rvo|nę. któr skutkiem było zahamotnnierozrvoju polskiei floĘ

Kłoszewsh podjął się zadania
i w loótkim gasie z zatrTyma-
nyówftĘustat}ówholen-
derskió q/brał niektóre, gwa-
rantując idl zwlot włŃcicie-
lom. Następnie zadbał o ió uz-
brojenie artyleryjskią dtociź
uzyskanie dosĘtecznej liczby
dział nie Ęło htwe. Część do-
starczył Elbląg. Broń palną
i sieczną oraz prodt i pociski
do muszkietów pozyskano
dzięki staraniom majętnych
kapitanó\^/, któĄ/m powierzono
takzewerbowaniezałĘ.

Nie minęły dwa miesiące,
a Kłoszewski mógt zameldować

gotowość flotylli do działania.
Nie tety, wkótce rndeszta Hę-
ska. Fo odejściu wojsk Batoręo
spod Gdanska, sytuację wyko-
rzystali Duńczycy wspierani
pruezgdaf szuarlKilkadziesĘt
okętów wtatgn$o rn Zalew W-
ślany, siejąc ogromne spustosze-
nie. Spalono część Hbląga, zaję
to klkadziesĘt statków, nasĘp-
nie zatopiono wejście do porfu
zdobytymi olaętami kólen ski-
mi Częśćflotyili zdohhuiśćnie
przyjacielowi, duoniąc sę głę-
boko na rzece Elbląg nłanej
ElblążĘ. Ponadto ucierpiaĘ
porty: Braniewo, Tolkmicko
i Flombork Tymczasernkapro-
wie bazującywPucku nadal po-
dejmowali dziahnia przeciwko
żeeludze gdan kiej. I& dzia}al-
ność dobiegała jednak końcą
rważywvympolityĘBatore
gowóec Gdańska Miasto osb-
tecanie się ukorzńo przed po-
wĘą maiestatu kólarskiego,
nie tracąc jednaĘ lecz zyskując
nowepzywilefe.

Delęacja Gdarska pzepro-
siła laóla (jak zwykle oferując
gntyfikacje pienięźne) i złoiry -
ła przysięgę wiemości oraz
hołd. W ten spoęób zakończył
się ńrcjnykonflikt ze Stefrnern
Batoryrn Gdańskwrócił do}ask
królewskich, zaś załatwienie
głóvunego powodu sporu,
tj. praralania królowi połowy
docttodów z da morskięp zrła-
nego palowym postanowiono
odroczyć do następnęgo sejmu
wa}nego.

W nieaozumiałej łaskawó-
ci wobec gdańskich patrycju-

szy, |<tór zy prowadzili krecią
politykę, polegającą m.in.
na przekupywaniu senatorów
i samego króla, Batory zńósł
StafuĘ Kamowskiego (prawą
które ustalało wyĘczną władzę
zwierzónĘ królów na morzu
i przyznawało decydowanie
o otwieraniu i zamykaniu że-
glugi gdarlskiej oraz oddawało
w jurysdykcję monarchy
Twierdzę-Latarnię
Wisłoujście). I(ról zobowiązał
sĘ też ńe organizowaćfloĘlli
loperski& ani też nakhdać no-
wydr cd. Jednocześnie C,dańsk
uzyskał pratłro do prowadzenia
bezpośredniego handlu w Pru-
sa& IGólewski&. W ten Ęo6ób
miasto stało się monopolistą
w handlu morskim, ełiminując
szlachtę i kupów z glębi lraju.
Tpwary spławiane Wisłą
do Gdańska byĘ składowane
w spiórzaó i sprzedawane
za pośrednicrwem kupców
gdńskictl W}iątek stanowiły
e,i sw. Doniniką hedy szla&-
tai kupcyz gtębikraju mogli
qprzedawać swoje towary bez-
pośrednio kupcom z obcyó
paf,r!Ą/.

Wieloe niefornnne były a-
tern postanourienia Stefana Ba-
torego w zakresie morskiej po-
lityki państwa. Rozpuszczenie
zaś floty kaperskiej osłabiło
anacanie prestż Folski wobec
sąsiednió państw w zlewislłu
Morza Bałtyckięo. Na znianę
sytuacji musieliśmy czekać
do objęia tonu pzuZygmsn-
taIIIWazę.
Ęrcillllll.liz l()cilrR(nt ilo


