
Krzyzacy rządzili Gdańskiem prawie 150 lat
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Marii Panny pozostalo w
mieście kilka imponująrych
budowli oraz wspomnienie
po rządach silnej ręki.

Mieszczanie jednak na ty-
le nienawidzili tych gospo-
darry, że do fundamentów
rozebrali krzyżacki zamek w
Gdańsku. Skąd wzięli się w
nad Motlawą rycerze z czar-
nymi krzyżami na plasz-
czach? Musimy cofnąć się aż
do roku 1299.

Rycerze na pomoc
Do tego roku rządy w

Gdańsku sprawowal Wady-
slaw Łokietek. NiesteĘ, jego
rządy na Pomorzu byly nie-
trwale i slabe. Musiai ustąpić
pola czeskiemu wladry Wa-
clawowi II, który na począt-
ku XIV wieku zagarnąI pol-
skie ziemie razem z pomo-
rzem. Waclawowie panowali
nad nas4rm terytońum aż do
roku 1306, kiedy Łokietek
ponownie odzyskal Pomorze
wraz z Gdańskiem.

Wpiyqr polskiego króla
nie byly jednak na ĘIe silne
by odsunąc od fakryczne;
wladzy w mieście rodzinę
Swiącó,,tr Ci podnieśIi otwar-
Ę bunt przeciw króIowi i

sprowadzili do miasta woj-
ska brandenburskie. Zaczęly
się walki o Gdańsk, Samego
grodu bronila polska zaloga
pod dowództwem kasztelana
Boguszlł Oblężenie się prze-
ciągalo, więc Bogusza wpadl
na pomysl, by Brandenbur-
czyków odeprzeć wlaśnie
przy pomocy Krzyżaków. Ci
już raz pomogli miastu, gdy
najechal je Sambo4 książę
Rugii. Łokietek zgodzil się na
krzyżacką pomoc.

Mieszczanie
do wycięcia

Po]skie oddziaĘ walczyly
ramię w ramię z zakonn},rni
rycerzami. Ci zgodzili się po-
móc Gdańskowi w zamian za
polowę grodu i zwrot kosz-
tów bicia Brandenburczy-
ków Krzyżary byli na ĘIe
skuteczni, że Brandenbur-
crycy w ogóle wycofali się z
Pomorza. Czarne, krzyżackie
serca podszyte byly jednak
zdradą. Nie tylko zakon nie
wycofał się z Gdańska, jak
bylo to zapisane w umowie,
aie wlparl z niego Polakótł

13 listopada 1308 Krzyża-
ry urządzili w Gdańsku rzeź,
paląc częściou,o gród, mor-
dując mieszczan i pomorską
szlacirtę.

Dokladnej liczby ofiar
rzezi prawdopodobnie nigdy
nie uda się ustalić history-

kom. Sami Krzyżacy twier-
dzili, że zabili kilkunastu
zbójcow, inne źródla podają
Iiczbę nawet 10 tysięry ludzi,
co jest najmniej prawdopo-
dobne, gdyż tyle mieszkań-
ców liczyl wówczas caly
Gdańsk.

Czarne rządy
Zakon stopniowo opano-

wal cale Pomorze i odciął
Polsce dostęp do morza.
Krzyżacy przenieśIi stolicę
zakonu zWenecji do Ma]bor-
ka. Łokietek wytoczyl im
proces przed papieżem, nie-
wieie jednak wskóral.

Okolo 1340 roku w Gdań-
sku powstal potężny krzy-
żacki zamek. Oprócz funkcji
Ę?owo obronnej, mia! za za-
danie utrąrmyrvać w poslu-
szeństwie ludność grodu.

W 1380 roku na terenie
miasta Krzyzacy lokują jesz-
cze jedno miasto tzrłł Mlode
Miasto - Jungstadt. Nie mia-
lo ono prawa bicia wlasnej
monety i musialo wnosić in-
dyłriduaine roczne oplaty na
rze cz zakonu. Ten calkorłici e
krryżacki twór mial stanouić
konkurencję dla istniej ąrych
już zbiorovrsk miejskich -
Glównego Miasta, Starego
Miasta i :-lhackiej dzielnicy
Osiek.

Mieszczanom na ogól do-
brze wspóIpracowaio się z

Krzyżakami. Zakon, który
dysponował wlasnyrn skarb -
cem, nie wymagał od nich
szczególnych oplat. Rycerze
zakonu nie mieli też nic
przeciwko temu, by Gdańsk
należal do związku miast
hanzeatyckich i rozwijal
handel.

Prąmależność do Hanzy,
potężnego związku miast
średniowiecznej Europy da-
wala miastu liczne przywile-
je i możliwość prowadzenia
wl.rniany handlowej na bar-
dzo dogodnych warunkach.
Gdańsk rozwinąi kontakty z
Danią, Anglią, Rusią.

Tlrmczasem krzyżacy
unowocześniali Gdańsk. za
ich panowania powstal w
mieście pierwszy wodociąg.
Zbudowali też Wielki Mlyn,
największy zaklad przemy-
slowy średniowiecznej Euro-
py

Spory wewnętrzne
Nie wszystkim jednak po-

dobaly się krzyżackie rządy.
W 13ó3 roku podczas jar-
marku domikańskiego do-
szło do zatargów między
Krz1 żakami a polskimi
mieszczanami,

Od przelomu XrV i XV
,.rdeku gdafiszczanie cotaz
gIośnie; protestou.ali prze-
ciw autokrarycznym krzy-
żackim rządom. Miasta han-

Krzyżacy, Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego
w Jerozolimie, to zakon rycerski utworzony z niemieckiego bractwa szpi-
talnego w 1 1 98 w Jerozolimie. Po opuszczeniu Jerozolimy Krzyżacy osie-
dlili się na Węgrzech, broniąc kraj przed najazdami Polowców
W 1226 uzyskali obietnicę nadania ziemi chetmińskiej od Konrada l Ma-
zowieckiego, w zamian za pomoc w ochronie pogranicza Mazowsza
przed Prusami. Po zatwierdzeniu darowizny przez cesarza i papieża na
zdobytych ziemiach pruskich zaczęli tworzyć wlasne państwo. W 1 237 ro-
ku potączyli się z Zakonem Kawalerów Mieczowych w lnflantach.
Zakon toczyt wojnę z.Polską i Litwą. Traktaty pokojowe z 1411 i 1466 ro-
ku zalamaly potęgę polityczną i gospodarczą Zakonu oraz ograniczyly te-

rytoria państvva krzyżackiego, W 'l 467 roku Krzyżacy zmuszeni zostali
przenieść swą stolicę do Królewca. W 1525 roku wielki mistrz krzyżacki
Albert Hohenzollern przeszedl na luteranizm.
W miejsce rozwiązanego państwa zakonnego powstalo świeckie księ-
stlvo, Prusy Książęce, zholdowane polskiemu królowi Zygmuntowi l Sta-
remu, Kolejni wladcy Prus Książęcych utrzymywali zależność lenną od
Polski do 1 657 roku, do traktatów welawsko-bydgoskich, W uszczuplo-
nych formach Zakon przetruval w Austrii i Niemczech, przeksztalcony w
1929 roku w zakon duchowny.
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