
 

Historia kl. VA i VB   na 6 i 8 maja 

 
Notatkę przepisujemy lub drukujemy i wklejamy do zeszytu. 

 W podręczniku czytamy ze str.168-170 

 

Temat : Sprowadzenie Krzyżaków do Polski 1226 r 
 

Kim byli Krzyżacy? 

Krzyżacy to inaczej Zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego. Był to zakon 

rycerski . Założyli go w Palestynie w roku 1190 rycerze niemieccy w okresie wypraw 

krzyżowych czyli krucjat. Rycerze ci nosili białe płaszcze z czarnym krzyżem stąd 

nazywano ich Krzyżakami. 

Jaki był cel działania Krzyżaków ? 

W Palestynie czyli Ziemi czyli Ziemi Świętej prowadzili szpitale, udzielali schronienia 

pielgrzymom. Na ich czele stał mistrz zakonny. Myśleli o założeniu własnego państwa w 

Europie. 

W jaki sposób Krzyżacy znaleźli się w Europie? 

Zaprosił ich do siebie król Węgier by nawracali pogan pochodzenia tureckiego. Kiedy 

rycerze ci zagrozili jego władzy ( ich chciwość nie miała granic), ten wygnał ich ze 

swojego królestwa . 

Dlaczego Krzyżacy przybyli do Polski? 

Zaprosił ich Książe Mazowsza - Konrad Mazowiecki najprawdopodobniej na początku 

1226r. Na Mazowsze napadali pogańscy Prusowie, mordowali ludność, zabierali łupy. 

Książe ufał, że ci rycerze zaprowadzą chrześcijaństwo wśród tych pogan. Książe nadał 

Krzyżakom ziemię chełmińską, w której się osiedlili. Pierwsi rycerze zakonni przybyli do 

Polski w roku 1228. 

Jak działali Krzyżacy na ziemiach pogańskich Prusów? 

Przystąpili do podboju ziem pogan i siłą nawracali ich na chrześcijaństwo. W ciągu 50 lat 

dokonali podboju tych ziem. Ludzi traktowali jak niewolników, wielu zamordowano, 

niektórym udało się uciec na Litwę. Celem Krzyżaków było stworzenie własnego 

państwa na ziemiach tych pogan. Sprowadzili na te ziemie osadników z Niemiec, 

budowali zamki. Stworzyli dodrze zorganizowane państwo zakonne. 

Gdzie była stolica państwa zakonnego? 

Nad rzeką Nogat Krzyżacy rozbudowali istniejący tu gród, któremu nadali nazwę 

Malbork czyli gród Marii. W roku 1309 stał się on stolicą państwa krzyżackiego. Tu 

wznieśli świetnie przygotowany do obrony zamek, który pełnił rolę ich siedziby.  

Uwagi do lekcji 

Krzyżacy stanali się dla Polski poważnym zagrożeniem. Gdyby książę Konrad był w 

stanie to przewidzieć zapewne nie ściągnąłby ich do Polski. Pamiętajmy, że kraj nasz jest 

podzielony, a książęta ze sobą prowadzili spory. 

  

 

  


