
:ffiffi&ffiffiK
{{

OKCI{O 1 /9b r.

PLI\N \ry SKALT
1:6 CI88 {1cm : 6Onr}

CImEIsTAeJA ZAeHeDNiA
KOLORA]\,II OZ1§ACZONO DZlEtNlCE

FOIąTYFIXA§JE
WIPCCU§E NA FŁA§IE:

1.Fort3,Iikacje ZAC§loD$lE
od strony wyżynnej

{u gOry napy;
od zachodu umocniano miasto w-ąłami

w iatach 1574-8ó {?i
{np.Brama WyĘnrra zbud. w 1,1574.76\t

rrl,kałlczana w j. l586-83
Duże uT iany sporł.odowała buCowa kolei

że|azn ej z Bydgcszłzy i rlworca
{otwarcie r,v sierpniu 1B52 r,)

W r. i895 rtaiy ziemne r<;zebrano do reszty
a fosy zą5lrpąr,,o.

2.§ystem Bastignów
od strony nizinnej

{od południa, wschodu i północy}

W i 6 19 Rada Miasta zaprosiła do konkursu
Cwu rłrybitnych specja,listów hoienderskjch,

którzy mieii zaprojektcu,ać
no$,,ocuesny s:/stern foriyfikacj,

brorriących miasto
od Północy, Wschocil: i Poiłdnia.

W 1621 r przyjeto do realizac_ii dzieło
inżyniera Korneliusaa van den Bosch'a ,

Ogromnym kosztem przez 14laŁ
wykonano prace ukończone rv 1636r,

W XIX w. umocnienia pćłnocne zestały
rozebrane z polł,odu budowv stoczni,
Do dziś zacńovyało się 6 bastionóv;

(od strony pofu clniorvej},
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Ks. Jakub Fankidejski

HISToRIA
GDANSI(A
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Ąlrtor Ęasła "Gdańslt' |Ks. FANKIDEJSKI JAKuB {1844 1883)
i innYCh hasół w Słowniku- , *. ' Wielbrandowej k.Starogardu Gd.

Ks. Jakub Fankidejski | !;,ffłrT#'_;"*'};;,,|il f'i;iJ:
wykładowca i a.rchiwista, autor wielu prm z historii kościoła na pomorzu i ziemi
Chehrińskiej, Od 1879 do śmierci autor hmeł w Slouniku Geograficznym...
,nzauarte w nźch bogactwo historycznych, nieznanych przedtem szczególiu uzbud,za zadzi-
uienie, nłlaszcza, źe zebrane one zostały ńema! ałglapznie ze źródił rękopiśmienngch.''
(Słovn. Biogr. - ks. P. Czaplewski),

_Y:=ryt eźma. pracĄ zmarł przedwcześnie nie dokończywszy rlziela 6. VI. 1 883.

nienawistny gdańszozanom komtur tuteis§
Henryk von Plauen w nader okrutnv i zdra'-
dzieoki sposób zgmordował pierwszog'o burmi-
stra,a Konrada Roczkow i dwóch racl=nvch Ar-
nolda Haeoket i Grossa, kńrvch nibi na na-
radę na zamok zawozwał: ciałi tych łeszczę-
śliwych prle_z 6 dni w gnoju trzymali krzyża-cy. R. l{23 panowała eioga zina na óałoi
północy: gda_ńszozanio jożdzili wtedy sankami
po morzu aż do Lubeki a r. 1426 nawet aż do
Danii. .R.. 1425.naaĘpiły po sobie 3 poża-
ry q mlesclo: ;odon zniszczył prawie wszyst-
kio ópichlorze, drugi całe przednieócie z kióc,
ów. Piotra i Pawła, trzeci 

-częóó 
wownętrzne-

5o miasŁa. R, 1427 i 1428 okronno bvłv oo-
wodzie.i zalowy 'Wisły pod Gd.i woai ,"jiła
w_ezystko aż po mury miasta. Latem zaó Óią-
gła poaucha zboża zniwoczyła. Zimą znowu
były ulowy, pocz€m n&8tąpiłó powiotrzo moro.
we:_w mieścig wymarło wiody ludnoóci 40000,
głód takżo erogi panował rkońcu. R. 1433
licz_n^e^ wojsko składające eię z t5000 polaków
i 5000 hus\.tow oblogało miasto, ale'nio zdo_
było; tylko przedmieóóia popalili. Przy schył-
ku .panowania krzyżaków' przytoczymy 'tu
gdańekich komturów krzyzaókich, tiOrzy roj
w nue§cle przez cały ton czas wodzili. Dawid
von Cammorstoin 13ll - l32l, Jan 1322 -l328, .\lbrecbt von Oro 1329 _ 133l, Jordan
1333 - l33{, Ruthonue 1336. Winrvk von
K_nipro{e l338 - 134l, Dytryk von" Gebso
l.Sł. , C9.1{ von SŁoegen li4Ó, Honryk von
Rechter 1348 - 135l, Kirsi]io vou Kinclwu-
silie 1352 * 1354, Swedor von Poiland, 1356.
Wilhglm voo Baldorsheim 1357, Wolfram vou
Baldoreheim 1358-1360, Giesebrecbt von Du-
doleheim 1360 - 1363, Ludekg von Essgn
1363 - 1367, Konrad Zóllner von Roteuetein
1368 - 1370, ?ysfryd Walpod von Baasan-
heim 1373 - 1384, Ludwik Wafeler 1384 -1385, W'olf von Zolnhart 1385 - 1389, Wal-
rabg von §charfonber3 1389 - 139l, Jan von
ł:!lń 1 ^9{ - 1392, Jan von Rumpenheim
1q92 - 1396, hr. Albrechi von §chw:arzburg
1,396 - 1407, Jan von Schónfeld l407-1110;
Ąegvk von Plauen 1110 - 1413, Henryk
Holf 1413 - 1416, Helfryk von Drahe lłlti
- 1418, Herman von Gius 1418 - 1420,'Walter von Mgrhoim 1420,142l. Jao von
Bichłu 1421 _ 74n, Michał KLichmeieter von
§toraborg 1422 - 1424, Konrad vou Baldors-
hein 1423 - 1428, W'a]ter von Kirschkorb
1428 - 1434, Tammo Wolf von Soonheim
i434 - 1436, Mikołaj Postar 14361?.1_ 145{.
Gdańszczanie do wojny l3-letniej z'krzyżaka.
mi najbardzioj nakłaniali i naiwięcei ież do
zwycięgtw przyczynili się. R. tł54 wyplr.li
krzyżaków z zamku swojego, który do sŹczęt,u
zburzyli. jak im mia} nawet eam tutojszy kom-
tur doradzić: ,,Jożoli 6bur bociąną niechce

mieć nł dachu, to mu tylko gniazdo zorwio'';
Togoż roku wyłożyli 32'000 ńaret na potrze_
by wojenno, eiawili do boju l5000 żołniorzł,
5 tygodni oblogali Malbork. Zburzyli potom
za przyzwoloniem kró]ewskiom niobezpieczne
i krzyżakom eprzyjające nowg miasto w Ca. i
pobili krzyżaków na ruinach. Aż do Kńlewca,
gdy tam. mieezczanie od związku odpadli, sła-
li żywnoAó. żołnierza itd,, żeby zamik Knoip-
hof obronió, Wiele i potem jószczo przoszki-
dzali królewez.raoor:' pokil[akroó'stanęli z
okrętami swemi w Preglu, pobili wojsko, wró-
cili ze zdobyczą. R. 1456 Marcin Kogge, bo-
gaty gdańszczanin, podmówiony przez krzyża-
ków, wazczynał bunty w mieócie przeciwko
Polsce. którg się jednak nio udaĘ. R;ku 1457
król Kazimierz był w Gd., bardzo wspanialo
przez mieazczan przyjmowany; miano wtedy
joszcze ostatnio zamki pruskie Ża żołdy zale5łó
wykupió, co trudngm eię wydawa}o naonczas,
ponieważ kasy były pusto. Co kto miał, zło-
to, srebro, znosił królowi na ton cel; panio na-
wet kosztolvnoóci swoje i ozdoby składały. Co
widząc klól odpowiodział:,,otrzymaoio nagro_
dę królewską". Najprzód tady potwierdził przy-
wileje dawniej im dane, jako to: całą żuławę
gdańską im darowaną, nadto półwysep mio-
rzojski (Nehrung) i znaczno obszary ziómi na
wzgórzu pod Gd. Potem oddał im plac obszer-
ny, teraz królowski, gdzie atał dotąd zamok
krzyżacki; zmniojszył opłatę podatków 60000
zł,, którą corok krzyżakom byli dawali, na
20000; ustąpił nadto cały dochód z młynów,
czynszo z miasta 700 grzywien wyno8ząc6,
rząd nad portom powierzył, wymówiwszy so-
bie iedynio prawo panowania na morzu, zamy-
kania i otwierania portu dla handlu, Co jo-
szczo ważniojsza, wyniósł Gd. do rzędu wol-
nego miasta: cało prawie sądownictwo, wybór
dowolny burmistrza z radnych im zostawił;
jodynio tylko burgrabię wyłączył (który miał
króla w mieócie zasiępować, & ktorogo król
wybiorał z 8 podanych sobio kandyd.). Tak-
żo i prawo patronatu nad wszystkiomi kościo_
łami i na żuławach i na wzgórzu, półwyspie,
ba nawet w miościo ustąpił gdańszczanom (ku
wicIkiomu późnioj praw kościoła katolickiego
pognębioniu), sam jeden tylko lłościół N. M.
Panuy sobie zostawiwrzy, który pomioo to
gdańezczanie przemożni także zabrali. Miaeto
żadne, zakazał kró1, żoby nio było budowano
w obwodzio 5 mil naokoło Gd. Nareszcio, co
tylko króIom przystoi, pozwolił używaó do
pieczęci czerwonogo wosku, herb miejski koro-
ną otoczyó, burmistrzom, btrrgrabiom złoŁę oz-
doby i halty nadawaó itd, (Cf. privilogium 1 iII 0asimirianum). Gdańszczanie zoborviązali
się tymże aktem, w miejsce zburzonego zamkrr
krzyżackiego inny przyzwoity pałac królelv-
ski wystawić zo śpichlorzem i stajnią, olaz po-
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dejmowaó Lróla i dworzan przoz 4 dni swoim ko-
sztom. Tegoż t,1457 duńczycy na 16 okrę-
tach wieźli żywnoóó krzyżakom; o czem do-
słyszawszy gdańszczanie uapadli ich na wo-
dzie i dotkliwie pobili. Miasta i zamki Lębork
i Puck także wtedy obronili przeciwko krzy-
żakom. B,, 7463ktzyżacy usiłowali wywo-
łaó spisak w Gd., który jednak zawcza§u wy-
kryto i przytłumiono. B,. 1465 panowało sro-
gio powiotrzo w Gd,, które zabrało ludooóci
osób 20000; także i pożar po trzykroó. jak
w8zyscy mówili, przez zdradę krzyżacką
grszozęty, niszczył miasto. pomimo to przoz 5
miosięcy Puck, który potem odpadł do krzy-
żaków, oblega}i i zdobyli. Wogólo liczyli sobie
gdańszczaoio straty na krzyżackiej wojnie:
swoicb obywaieli utracili bcz mała 2000, za-
ciężnych żołnierzy 14800, goiówkł, wyda}i
mąrok 700000, w ktuszou 323000 marek.
Warto jeszcze wspomnieó niektóre szczegóły z
wewnętrznej historyi m. Gd. R. 1455 i 1457
nadany został nowy wilkierz miastu, z które-
go ważniejsze są rozporządzonia: żeby nikt no-
ża nie nosił dłuższego niż łokieó, a]bo z twa-
vą zasłoniętą latem po Z-ej godzinie, zimą po
l-ej żeby nio wychodził. Kto drugiego zabije,
na rok z miasta będzio wydalony; jożeiiby zaś
wrócił w tym roku, zostanio zabity, Kto krzy-
wo przysiężc, utraci cześó publiczną i palec,
którym przysięgał; w ważnyoh §prawach ma
byó ónieroią karany, ,,Wer mit Lotterie und
mit Riemgnzieheu" innych ich mienia pozbawi,
pierwszy raz hańbą zostanie napiętnowany
(gebrandmarkt), za powtórzeniem w mieoh go
zawiążą i utopią (gesócket uud ersauft), Każ-
dy powinion przytrzymaó swoich poddanych,
żeby się spowiadali i co do Boga r^aLaży. czy-
nili. Czary ogniem karane będą, Na obroń-
ców (Sachwalter) przod sędziami nikt nie za-
rłgzwie osoby duchownej. Kto przy piwie
(bcim Biertrinken) drugiego zelży (Scheltwor-
te tsagon), zapłaci 3 marki. Kto chcc być oby-
wgtelem miasta, powinien posiadaó ,,1 Loth-
biichso oder Armbrust odor Hellebarde'l; tak_
żo uczyni przyrzoczenie, żo w przeciągu roku
się ożeni; ezego jeżeliby nie spełnił, utraci o,
bywatclstwo. Szewcy nio mają więcej skóry
galbowaó, niż sami poŁrzcbują, Aż do roklr
l455 istniały tylko (oprócz nowego miasta) w
całym Gd, dwie parafie: N. M. Panny i
św. Katarzyny, którym za staraniem króla
Kirzimierza 4 nowe dodano, to jest: św. Jana,
ów. Bartłomreja, św. Piotra i św. Barbary. R.
1506 w Gd. i w okolicy zimy nie było; grusze
wtedy po drugi raz rodziły; r. 1507 lodu nie
było przez całą zimę. R. 1518 Jakób Knade
u św. Piotra prawie porówno z Lutrom zaczął
tu szerzyó reformacy4. R. 1519 kiedy była
wojna przeciwko Albrechtowi, niochcącemtr
hołdu składać poląkom, 6dańszczanio pomagali

Ujście WisĘ w 1639 r.
l;3OO tys.
(W-gWl.Semkowim)
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dzyl, tż odległą Kłajpodę (Menel) napadli i
spalili, królowieckie okręty nB zatoce kuroń-spalili, królowieckie okręty nB zatoce kuroń-
skiej,zwyciężyli. B. 1520 przybliżyło.się w9j_-
eko krzyżaokie pod Gd.; mieszczanie spalili
wtedy ku niemałej szkodzie Petershagen, Szot-
land, Hoppenbruch, Oruuię, §zydlico, itd,; R.
1520 doktór Aleksander franciezkanin wv§ta-lbzu doktór Aleksander lranciezkanin wy§ą-
pił jako drugi głośny reformator. R. 1524 bi-
skup kujaw. Maciej Drzewioki przybył tu po-skup kujaw. przybył tu Po-
skromió luteretwo, ale wzburzony motłoch Da-
wet na mieszkanioswojego pasterza napad czy-
ni. Tegoż roku taLżo i król Zygmuub ptrcz 3
miesiące bawił w Gd.; na długim rynku był
tron urządzony, na którym hołd wiernoóci od-
bierał od gdańszczan; w kośoiele został na nie-
jaki czas spokój przywrócony, wszyrtko pozo.
staó miało i trwać w starym katolickim porzą-
dku; iych co zaburzenia sprawiali w mieścio
i w kościelo srodze ukarał; l3-stu uajwinnioj-
szycb na śmieró ekazał. R. 1536 Paokracy
Klein dominikanin znowu począł głosió luter-
etwo. R. 15.16 skasowano surowgln prawom
tz. jus stapulao (prawo składowo), które sobie
gdańszczanie nawet od polskiego zboża przy-
właszczali. R. l549 grasowała w mieócig za-
raźliwa choroba: ,,angiolski pot'' nazweua, któ-
ra wielu ludzi uómierciła. R. i553 król Zy-
gmunt August przez 8 tygodui bawił w Gd.,
przeciwko rctbrnatorom jednak niczogo stanow-
czego lie poetanowił, chociaż jawnie już pra-
wi6 wo wszystkich koóciołach rvyetępowali.
R,. 1563 uadciągnął z 12000 wojska awaDtur_
niczy książę brunszwicki Eryk pod Gd., wy-
magając 30000 tal. od miasta; alo musiał ztąd
czemprędzej uchodzió, pobliższą okolicę spue6o-
Bzywszy. R. 1564 zostało tu z Anglii morowo
powietrzg wnie8ione, Da które umarło 24000
Iudzi. B. 1568 namówieni przez szwodów i
duńczyków gdańszczanie nowopowstającą flo-
tę poiską przed Gdańskiem na morzu krążącą
rozbili, 11-stu korsarzy królewskioh schwyta_
li i pościnali. R. 1570 wy*łani komisarze kró-
lewscy nakazali gdańszozanom, ażeby pewną
częśó cła, pfalgeld zwanego, do skarbu państwo-
wego oddawali, czemu się oni jodnak wciąż o-
pierali. }t, 1577 kiedy mieli wojnę z królem
§tefanem, mścili się na kato}ikach, dominika-
nom i karmelitanom koócioły i klasziory złu-
pili, zakonników wydalili; nawet do pobliskiej
Oliwy udało się pospólstwo, gdzie do szczętu
prawie bogaty klasztor zrabowali, spalili, spu-
stoszyli, kilku zakonników zamordowali; w la-
sach cystelskich każdy mógł braó drzewa ilo
chciał, byie tylko f, częśó miastu odstawił.
Do Lubiszewa, gdzie stał król z wojskiom, wy-
słali ż statki Wisłą i 4200 żołnierza lądem,
ale na głowę zostali pobici; 2900 gdańszczan
poległo, 900 i całą konnicę wziętq do niewoli.
Dopiero po d\yukrotnem Da mi&§to przypu-



szcroDym ,iurmi poddali się Lrnąbrni gdłń- |

szczgnig: królowi zapłaoili karv złp. 200000, Iszczgnio: królowi zapłaoili kary złp
na odbudowanie Oliwy 20000 zł., za co im
zwyklo ich przywileje, takżo i wolnośó religij-
ną potwiordzono, R. 1586 był Zygmunt tI[ w
Gd., ponioważ lutoranig ko6cioła N. M, Panny
uie ohcieli wydeć; kazał eobio hołd zlożyó w
Oliwie, potem jeszłzo mioszkał w ruioócio przoz
12 dni. R. 1593 przejeżdżająp do zwecyi po
drugi raz tu bawił: z obawy, żeby nio utracił
Gd. łatwo nabytych swobód roligijn., wywoła-
no zaburzotrio zbrojne przez pospólstwo, ktoro
jednak uspokojono. R,. 1602 panowało moro-
wo powiotrzo w Gd,, na które osób 18700 u-
marło; r. 1620 także srożyło cię powiotrzo, u-
marło osób 11200. R. 1623 był '"u po trzoci
raz król Zygmunt. R. 1624 zabrało morowe
powi trzo 10500 ludzi. R. 1626 Gustaw A-
dolf z 9 woiennomi okrętami zajął port gdań-
s},i i wazolkio dochody z niogo pobiorał. li,oku
1632 otrzymało miasto przywilej wysyłania
poełów na aejn polski. B. 1643 bawił tu król
Włłdyeław; konieoznie żądał, aby powną
częóó dochodów z portu do skarbu koronnego
odttąpiono, czogo eię miaeto wzbraniało; jakoż
wLrótoo przysłał kilka okrętów do portu, któ-
rg cło odbierały. Gdańszczanie jednak, nie mo-
gąc sobio inaczoj pomód?,, z,aważwal.i duńczy-
ków na poratunek, a ci okręty królewekic z
portu wydalili. Miasto opłaciło po|em wolnoŚó
portu 600000 zł, roczuic, R. 1653 był mór w
Gd., umarło 11600. R. lti55 posłali gdańezcza-
nie 2000 wojska na obronę Malborka, alo już
zamok szwgdzi zajeli. Zato Puck zdołali utrzy-
maó, i pobom dochody z togo starostwa na
niojaLi czas otrzymali. R. 1656 kiody Karol
Gustaw zbliżał się pod miaeto, gdańszczanio
nową przy8ię8ę wierno6ci królowi polskiemu
okładali; zburzono pot m przedmieócia; w tej
wojnio liczył Gd. kosztów 5 milionów zł, R.
1660 w ceaeio ukłsdów oliwgkich król Kazi-
miorz prz mi szkiwał częócią w mieócio, czę-
ócią w KarliLowie. R.,1676 królowa przybyła
tu dla wzmocnienia zdrowia; cechy rzemieól-
nicze offgrowały jej w darzo na dominiku ku-
piony za 500 zł. piękny zogar w formio krzy-
ża,. R. L677 król Sobieski taaem z małżonką
byli w Gdańsku. Naoczny ówiadok cy ters z
Poplina trk opisuje wjazd ówiotny: ,.W sobo-
te 31 lipca ruszył dwór rano z Malborka i
dojechał do małej osady Lipicz (Gutoherbergo),
o ćwieró mili od Gd. tam przouoco]vał król
w Pownym domku; królowa pani zŃ, jako nła_
ba, udała się łódką aż do Gd. z malym orsza-
kiem. W' niedzielę już o świcie ozwał się w
rrieócie zgiełk kotłów i trąb po wszystkich u-
licach. Zaraz zobrali się \ry8zy8cy mieszczanie
zbrojno, jeden na koniu, drugi pioszo, jak ka-
żdego godnoóó wymagała. Piechota wysunęła
się aUa większogo uczczenia aż do pomieszka-

Zielony Most w 1 poł XV'II w.
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nig króla. Król, wyprawiwozy kuohuię 2 go-
dziny prędznj, earn ruszył o 6odzinio 12-ebej
w tym porządku. Najprzód prowadził jakió
at'rykańczyk 2 wiolbłądy, na jodnym siedział
arab z młodym kozakiom,. na dru5im młody
turek. Po tych azła kompania mołdawian w
czerwonych sukniach i białyoh kapoluszłch;
dowócica jechał konno, a przy nim czerwona
chorągiew. Za nimi postępowała kompania
dragonór w niebieskim ubiorzo z ohorłgwią
żółtoczarną. Tedy joohało kilka kolłs z róż-
nemi oeobami. Za temi ozli gdańecy rueżnicy
w białych lhrtuchaclr, na ich czolg 2 graczy i
bębnieta. Naetępnie w podobnym porządku
młodzież kupiocka w przopy zuych strojach;
za nią kupcy sami, wszyscy ubrani w czarny
jodwab na koniach. Zg konnią szły kolasy
opata oliwakiogo i peplińokiego z resztą osób
duchownych, między którymi l-szo miał mioj-
sco bishup warmijski B,adziojowski. Tu wy-
przedzało 8 trębaczów królewgkich w dwu
rzędach, mając niędzy sobą 2 kotły; rycor-
stwo polskio w polskich i li,ancuekich sirojach.
Po nich jechał już król w kolasio, otoczonej
mołdawianami, hajdukami i paziami. Kolasł
lirólowska ]óniła się od złoia i kosztownoóci.
Konie były dereszowatej maści, a uprząż mia-
ły z czerwonego jodwabiu, przyetrojoną zło-
tem i srebrom. Za kolasą szło kilka tureckioh
koni czyli bachmatów, okrytych kosztownemi
eukniami. Daloj posuwała się kolasa królowej,
próżna, za nią szła trzocia. Tu dopiero niósł
dru6i oddział rzeźników w czerwony iodwab
przybrauy swą chorągigw, Cały ten pochód
zamykała kompania kozaków. Gdy króI zaje-
chał do l,-szoj bramy Petorshegenthor zwanej
odozwały się zo wszystkich stron armaty po
wałach ustawione na znak radości z przybycia
pana. Przed mostem wysokioj bramy (Hohov
Thor) czekał magistrat miojski, kiory zbliżają-
cetnu się królowi z uczczeniem wręozył klucze
miasta po witającoj mowie syndyka, Król od-
dał je wojowodzio malborskiemu do trzyma,-
nia, aż po odpowiedzi podkauclerza i biskupa
warmińekiego Radziojowekiogo wrócił jo bur_
mistrzowi, Ztąd jechał król wolnym krokiom
długą ulicą (Lauggasso) aż do przysposobiono_
6o mieszkania (u Ferbera). Po obu stronach
ulicy stali mieszczanig w zbroi, a koło nich
tyle iudzi, że ]edwio przejśó było można. Rąj-
cy wprowadzili króla do kolnnat, mieszczanic
zaś porządkiem przeszli koło domu, oddając
honory, i wrócili do siebic. Na wysokiej bra-
mio i na ratuszu nio szczędzili trębacze instru_
mentów, a towarzyszył im zegar miejslii i ar_
maty, które nieuetannie biły aż do półnooy.
W czasie pobytu w Gd. urodził aię królowi
drugi syn Aieksander. Umarł zaó arcytiskup
O}szoweki, ]itóremu uroczysty pogrzeb zĘd
rnyprawiono. Wszystkie 3 siany czyli porząd-

proceeyi z katoliokim ludom (w dzioń Znalo- | wolny trausport do Kopeuhagi itd. T
zienia ów. ktzvża 3 maia) z oliwv wraoaia-|tem nadcirgnał ksiarie Dołhorukizienia ów. Ktzyża 3 naja) z Oliwy wraoają- |tem nadciągnął keiążę

R. 1717 był tu Piotr W. z mŃżonką i Auguet I Alo

9ioły, zakłady,. u_yr_t na pogrzebach, miejs-|nikt nig wszodł.''Nio do opisania był żal ludl
kich wesolach itd. Niodługo potom po drln|gdańakie8o na widok cudzego wojska. Żol-
raz odwiedził Piotr króla Augusta w Gd. Zro-lniorstwo klęło, żtoz,paazy broń łamiło, głoóno

:w *'t'J:,2;:##;"sTi
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ki (Ordnungen) posĘpowłły zs trunną i|rztł wiele wyma8oł od gdońszozan: żoby okrę.
wezyrtkio cechy; przod migszkaniom królow- [ ty do portu gdańskiogo przychodząoo przez ro-
ekiem jozuita ?iekargki miał mowę B. i67d,syan wizvtowsno były,4 okręty żeby uży-ekiem jozuita Piekargki miał mowę B. i67d,syan wizytowsno były,4 okręty żeby uży-
motłoch gdańeki napadł na oo. karmelińw, w I czyli nu ueługi cegarza, na którychby miał
oroceevi z katoliokim ludom (w dzioń znalo- | wolnv transnort do koneuhgtri itd. w'krótoe po-Po_

z nowem
oych, którą w niogodny spooób zbezczosciw- | wojskiom z pod Meklomburga: ponieważ bar-
Buy, oplądlował potcm i zrujnował do szczętu I dzo etanowczo za wymaganianri Piotra obgta-
ich kościół i klasztor. B. 1697 książę francue- | wał, 6dłńszczanio w końou poddłli się. We
ki Conti, jako kandydat do pol,1kiogo tronu, |wrześniu był tu Piotr W. po trzoci raz; kotr-
wylądowałw Gd. Gdańszozanie jodnakzaA-|trybucyi dano mu tal. 150000. Jeszczo po
ugustom głoaowali, za co mueieli aż do Paryża|ómierciKarola XIL (tl718) roseyjskiowoj_eko
posłaó i obrażouogo Ludwika X[V przeprosić, I pozostało tu aż do lutógo r, l719. B. 1733 d.
R.1698 król August Il był w Gd. i hołd od-|Ż października przybył tanislaw Leezozyń-R. 1698 król_ August Il był w G,t. i hołd od-|2 października przybył tanislaw Leezozyń-
biorał. }l. 1701, uowy król pruski Fryderyk I, l eki z licznem otoizeniem, mile przvjęty. Zaozę-
jadąc tędy na koronacył do Królewca, ówio- | io forty wzmaoniaó, Lndwik XY nądoełał ku
tnio przez gdańszczln był podejmowany. R,Ipomoc,j,30000 dukatówi 1500 broni. Tr. t734
l703 gelorał lzwedzki hr. tenbock przybył 

| d, 20 lutegozbliżył aię pod miasto gonorał ros-
pod,miasto, któremu tymczasowo oplacili się 

| syjski Lascy; d,-t7 priyjął komondę feldmar-
gdańszczauie umą 100000 tal, R, 1704 tenże|sżiłek hr. Miinnioh: Ęiń 24 

'odzin 
zoetawił

hr. tgnbock zażąda,ł, ażoby niezwlocznig kró- |miasiu d,o namysłu, żo6y uznałi Augurta. Po-
la Augusta odstąpi}i, ,,inaczej miasto w&8zo oo|"ru. nasiąpiłJ ,riurm|wanig i obgirzoliwanio
sowie _gniazdo _zamienię", Zostawił 3 dui do Imiasta. Gdińezczanie trzymali eię do upadło-UwrU BuróZqu Ząlulctrlę-, żoalawt( ó (rul uo I mta8fa. Lidan8zczaDre trzymatr rę co upao{o-
namysłu, _a.nza każdą godzinę zapłacicio, nim 

I go. Kiedy jodnak uie byio ratunku, dnia 28
się zdecydujecio do poddania, 1000 tal.'' Nara. | Ózorwca król- tanislaw ń towłrzystwio wior-
da trwała _tii_ .godzin, za ktorą zapłacili szwo- 

| nugo generała teinp{Iicht, przobrani za wio6_
dom tal. 67000. Poczen podpiTrti warunki, I niaków,uezli pr"eu m'ury i 6iszty, łódką ezczq-
króla Au_gusta 

^odstąpili, 1 przyjęli Leszczyń- |ótiwio wydostali się kąnałom z miaata. Zaraz
skiego._ .rr,. 1707_ nowy króI tanisław Le- 

| następnogo dnia nastąpiłł kapitulacya: gdań-
szczyńs}i przybył do Gd,, gdzie niojaki czas |.rcuaoi" uznali królem Augusti IIt, kontiybu-
poh,ąwił i wszyŃkich^_sobie miłem swojcm o- |cyi zapłacili wojsku rossyjókiemu t000000-ial.,
lejl9i91 1ja].. n. 1709 panowała_ 8ro8a zima 

I gónorółom clukatów 300dÓ. Otrałony krót Au-bJ,i_9,9T:Jąj. t{,. l'lU9 panowała 8ro8azimaIgenorałomdukatów30000.obrażonykrólAu-
w Gd. i okolicy, .drzewa wymarzły, ptłstwoIgust nie przybył do Grlańska, tylkó w Oliwio
w. powiotrzu zamierało, mĘny strneły, ryb liron mu wystiwiono, gdzie gdańezczanio hołd
niezmiernamocpoginęła, Baltykna9nilda-|składali. ń, IZSS hóusvaniegtoiącvobozemnlezmlcrna moc poBlnęla, baltyk na 9 mll da- | składali. R, l758 Rossvanio etojący obozom
loko lodem się pokrył, 2ł tygodni trwała san-|pod, 'Iczeworn zażądali, a'by Gd. plńf5ął,iti
o".^ł3!9* znowu wybuohła.zaraz_a, umarło|Óyą rossyjską, ponieważ bózpiecz-ońslwo cesa-
tu 24500 osób, na.przedmieściach 8000, tru-|rzowoj tÓlo wyiaga, wiokió przytem ozynili
mien _nie można było podołać robió, NawebIobiotniceigtlai"r.i*iu judo"t ia io nio p"rzy-
?w,y}1"9o ptastwt! nie.było tu latcm, jako toIstali. R. t"zoz k.ot Fryhoryk pruski stinąf z
jae}Ółek, wron, .bocianów;.,poczta znikąd przezIwo.iekiem w pobliżu iniasia i'bardzo całą tę
oały ten czae nig ilochodziła aż do następnogo I okóUcę spustószył. Począwszv oa r. tŻ72oały ten cza8 nlo doclrodzlła_sż do nastepnogo 

I okolicę spugtoszył. Począwszy od, r, t772|:
roku do marca. R. 1710 był król August wItenżeFryderykpruski, uienlwisinygdańszcza-i
Gd., h9ł$ odbiera} i niewiórno6ó. przobaczył. 

I nom, wiólce łokuczał miaetu, kióró j"oszcze po_
ii.. ,1?12 oddział,wojŃapole. pod yo_d"ą By-|zostało przy Polsce; haudo'l wtody gdariski i
bińskiego zbliżył się ktr miastu; żądali podat- | dobrobyt bardzo podupadł. R. 1786'siańgzcza-

stoszyło; po li9l przybyło wojako.eiskie, po-|b.ry pń miastom, zażądaŁ poddauiaeię. B,i-
tem zuów polskio_i w kolcu rossyjskio.r, 17l6. 

I 
da, paita konieoznośoią, była ku temu 

"kłoonr.R. l7I7 był tu Piotr W. zmałżonką i AuguetIAlo pospólstwo gdy sii dowiodziało, btlz
II dla uarady w_gtyozniu. Piotr nłprzód gie- |ma,ła eza]iło z przora,żonia; gromady }udu prze
szkał w hotelu Ganskrug, potem przoszodł do l dziorałv się pizcz murv i-wałv, łebv oddaliBzka{ w.hotelu G&n kru8, potem praoszodł do I dziorały się przcz Bury i \rały, żeby oddalió
nNadzioin, w końcu zajłł mioszkanio u jakio-]prueaków. Diie 28 mńa cicńaczem oddano
goś menonity Eicken; _oglądał wezyat"kio koŚ-|Żewnętrzue forty; do miasta jeszczc z obawy

bińskiego 
^ 

zbliżył się ku Ńastrr; żądali podat- 
| dobrobyf bardzo podupadł. R. 1786'gdańgzcza-

ku 700000, zł., którego cdy p_9 doetali, splą. Inie z niomałą wystawnoócią pottojnÓ'wali Fry-
drowali gdańską okolicę, osobliwio zuławy.| dorykawilhgtnikrólaprueiiogo-, kietlytędy
}i, 17l3 wracająccmuzPomeranii rossyjskieńuIpr"Ój"żdżał clo Królgwóa. R.-1793 w'.lr"i,
wojeku dano tal. 100000, żeby okolicy nie pu- 

| irust<i generał von Raumor z wojekiem staną-



,,']} wyzywało, offoorów jako zdrajców, ,strzelałonł prusaków wbrew zakazorvi; nawet arsonał
odbito, żeby mieó broil. Dopiero 4 kwigtnia
zdołano dotyla lud uśmiorzyć, że prusaoy mia-
eto zajeli. Dnia 7 maja skłłdali gdańszczanie
wiernoóó nowomu władcy. Gd, spadł teraz do
rzędu zwyczajnogo pruskiego mioeta. Roku
1797 uczoiowio gimnazyum połączoni z mio-
szczańgtwem knowali spisek przeciwko prusa-
kom, alo go zawczośnie odkryto. B,. 1798 Fry-
dcryk Wilhelm III zmałżonką, jadąc na koro-
nacyĘ do Kró]ewca świotnio podejmowany od
30 maja do 2 czerwca. Na zirnę r. 1806 stanę-
li Francuzi z marszałkiom Lefebvro pod Gd.;
wszystkie przedmieścia z niepowetowalrą ezko-
dą sami gdańszczanio spalili. Oblężenie rozpo-
częło się r. 1807 d. 12 marca. Począwszy od
23 kwietnia z 30 armat rzucano btlmby na
lniłato, więcej ogółem niż 20000, przcszło 600

,.,i domów itd. zburzono. Dnia 24 maja miasto eię

;,i1 poddało, francuzi weezli duia 27. Gd. znowu
zoetał woinem miastom pod opioką lrancuską.
Dnia l czerwca siauął tu Napoleon; zamiesz-
kał w domu kupca Alrnondo na T,anggarton;
zwiodziwszy Nowyport, Wietouiście i rcwią
wojtkl odbywezy, odjcchał dalcj do armii 2
czerwca; 5ubornatorom miasta mianował hr.
Bapp. R. l8l2 w maju i czerwcu przechodziło
tu około 80000 różnego wojskado Roseyi, fran-

,llCcuzów, hiszpanów, polaków, neapoJiiańczy-
ll|.1:,1{| ków, szwajoarów, holendrów, niemców itd,

Dnia 7 czerwca przybył sam ccoarz Napoloon;
odjechał do armiid. ll. Począwszy o.1sty-
cznia 1813 przochodziły tu niedobitki l'rancug-
kiego wojska w liczbie około 36000, alo ich
wiolu w mieócig chorowało i umarło. Począw-
szy od marca togoż r.1813 Prusacy Gd. ob-
legali, najprzód pod wodzą gen. Lówis, nastę-

tycka. R. 1840 Fryd. Wrlhgln IV wracając
z Królewca po koronacyi ówiotnie podejmowa-
Dy. R,. 1842 zgorzał etary 5mach regoncyjny,
przyczom wiele akt waŻnych za6inęło. Roku
185ż ponownie cholora Eoouo aig srożyła. Te-

,i$ pnio księcia wyrtemborskiogo Algkslnilra. lV
',i4:.ron.'u przopołuioncm francuzumi zapanował

_ ,,T, niebawom głód straszuy: już w maju ptacono
;i*i3 zg korzoc zboża t5 do 20 tal., za funt mięea 1;ll;;3 zg korzoc zboża lb do z0 tal., za lunt mtę8a l
],.iĘi i pół tal. itd. W końcu i za 30 tal. zboża nie
.'.*doetał; ludzie jedli wtody trawe, sioczkę itd.;

, ,"ł, po ulicach wielu z 5łodu padało. W pażdz, za-
, ł,,: częli miasto bombardowaó; upaliło się międzyI il.. 0z9lr ulć Uu uuruąl u|

1,,,S innomi 173 śpichlerzów z zapasalni. Wroszcio
dłf,dnia 29 listopada zawarto kapitulacył; l'rancu-
'} zi pozostali tu jeazcze aż do 2 etyczlia r. 1814;
, .S poczom duia uastępnego prueacy znowu zajeli
lY spustogzouo miasto. Ir. l815 d. 6 grudnia stra.
j,loi, szna eksplozya prochowni zniezczyła między

,ll.,ł.{ł. innomi 550 domów. R. 1829 miasto wigle u-
;.i].-"*:ł eiarninłn nrzaz nienłvchłnv wv'lew Wigłv- R.l'.::,ciorpiało przoz nieałychany wylow Wisły. R,
' i l831 panowała tu najzjadliwsza cholora azya-

goż roku zbudowauo kotej żel. z Tczewa do G.
R. 1863 król Wilholm I z małżonką podejmo-
wany, R. 1878 G. mianowany etolicą uowo-
utworzongi ozy]i odłączonej prowincyi Prus
zachodnich (Westprousson). R. 1879 cesarz
Wilhelm poraz drugi wapaniale przez cało mia-
sto prz yjmo wa ly. - RośaioŁ11, klas z tor g i lcap lice.
Gdańsk należy do tych miast w Europio,
które najliczriiej zaopatrzone były w kościoły.
l) Kościół ów. Katarzyny na starem mieścio,
pódobno najstarszy w G., około r, 1184 przoz
Lsięcia ubisława wzniesiorry, okazuje dodzió-
dnia niskie starożytne shlepienie, piżniej ua
krzyżaków powiększony; wioża pochodzi z r.
1329, na niej 4 wieżyczki dorobione r. 1634;
od r. 1738 odzywa się ztąd dżwlęczla muzyka
za pomooą 35 dzwonów wielkim kosztem urzą-
dzontr. Przed reformacyą proboszcz tutejszy
był zazwyczaj dzickanom i oficyałem gdań-
skim; służbę pełniło przy nim 14 kanoników i
80 duchownych (r,odzaj kolegiaty?). Tu gło,
śna błog, Dorota z Mątew miewaŁł często za-
chwyiy w czasie nabożońsŁwa. W czasie ro-
formacyi przeszedł w ręce ionowiorców. Pra-
wo patt,onatu ma magistrat. 2) Kaplica na
zamku istniała od nawróoenia się pomorskich
książąt, którzy tu mieszkali; akba najdawnioi-
sze z XIII w. wspominaja przy niej zwyklo
jednego kanonika i kilku drrchownych. Takżo
i krzyżacy odprawiali tu slvojo naboż._ Zburzo-
,,a wiaz z zamkiem r. 1454, 3) Koóciół ów.
Mikołaja i klasztor oo. dt,Ininikanów, Mały
kościołek św. Mikolaja, osobliwie ohętnio przez
rybaków i morskich żeglarzy odwiedza_ny, ist,
nioje oti zaprowadzenia wiary ńw.; był z po-
czątku parafialnym. B". 1227 Swięiopełk od-
dał go Ża zezwoleniom bisliupiej władzy oo.

domiuikanom, których tu gam ónr. Jacek tegoż
roku z Krakowa sprowadził. Pierwszy przeor
nazywa się błog. Bonodykt, którego ciało w
murze przy w. ołtarzu za szkłom chowane lu-
trzy w Mołtawę wyrzucili. Był to kiodyó jo,
den z największych i najbogatszyoh klasatorów
dominikańskich w Polsco, żywił do 200 brłci.
Zakonnicy, zwykle polacy,rozbudzali polskie5o
ducha w G., za co też wiole wyciorpieli tak od
krzyżaków jak i od lutcrstwa. W XVI wieku
żył tu znany kronikarz Szymon Grunau, domi-
nikanin. Za ruąd6w pruskich klaeztor zuiesio-
ny, kościół zaś odriany nowo tu utworzouoj
parafii r. l840. Budowy jost starożyie,j z pię-
knemi wewuątrz ołtarzami. 4) Kaplica ów.
Urszuli, w kurytarzu wiolkiego doniuikańskio-
go klasztoru urządzona, istniała oddawnł, no-
siła także nazwę kaplicy niemieckiej; długa 90
stóp, nioóciła 7 ołtarzów. Od r. 1587 oo. jo-
zuici przoz dłuższy czas odprawiali w nioj na-
bożeństwo. po uich sami dominikanie migwa-
li tu kgzania dla niomców. R, 1813 przez bom-
bę rzuconą w czaeio oblężonia r&zem u klegzto-

rom spslona; irkżo i korśoiól św. Mikolajo wie-
le wtedy od ognia uciorpiał. 5) Koóoiół ów.
Jana na prawom mieócie, także bardzo stary.
O. chwengol z Kartlz wyczytał o nim w żu-
kowskiom archiwum, że jost budowanyr. 1214
i że kiedyó nalożał do pp. norberŁanok w Zu-
kowio: noccloeianr hanc a. l2l4 erectam o*se,
docent littgrao erectionis in archivo zrrkovionsi
aseorvatae." Pierwotnie był filią do M. Bo-
skioj; l456 biskup Gruszczyński ustanowił przy
nim parafią. lużbę bożą połniło przod refor-
maaya22 duchownych; ołtarzów było 14. O-
prócz koóciolnych bractw istniało tu cechów
rzemioólniczych 8, żeglarzo posiadali własną
kaplicę ów. Jakóba, Luteraką wiarę począł tu
azeruyó Paweł Kerl r. 1525 w bak zaciekły
sposób, że nawot do bójki i krwi rozlewu głu-
chaczów wzburzył. R. 1526 bigk. Drzewicki
poświęcił koóciół i oddał katolikom, alc potem
znowu 8o zabrali innowiercy. It. l643 ogioń
zliszczył całą prawie wieżę. Na początku na-
szego wieku francuzi mieli tu swojo warsztaty.
Z dawniojszych zabytków pozostały tylko pię-
knig rzeźbione talle etalożytne. liklepienio do-
robione jest r. 1460; wioża iest wysoka 2l0',
koóciół także długi 210'. ti) Kaplicł św. Maryi
Magdalcny znajdowała się obok dawniejszego
kiasztoru pp. brygitek przy głębokiej studni.

tare podania, nawet przoz protestantów przy-
taczane, opiewają, żo tu kiedyś M. tsoska obja-
wiła się dziewczętom przychodzącym czerpaó
wodę. Potem zalożolo przy tej kaplicy i studoi
zakład dla pokutniczek. Ir. 1374 złożono tu
oiało św, Brygity, z Rzymu do zwccyi wie-
ziono, dopóki okręt przoznaczony nio nadpły-
nął, Kiedy wkrótce po tem wzniesiono na tem
miejscu wielki klasztor pp, brygitek, kaplicę
starą nietkniętą zachowano. W XVI wieku oo.
jezuici odprawiali w niej przez kilka lat uabo-
żeństwo. Nie wiadomo kiedy ostatecznio pod-
upadła, ale w przeszłem stuleciu nie istniała.
Teraz jeszcze gtudzienka o dobrej i obfitej wo-
dzio znajduje się óród koszar, któro na miei-
scu klasztoru pobudowano. 7) Kościół N. M.
Panny, najpiekniojszy w mieśoie, liczy się do
największych w Duropie, w stylu gotyckim,
ry formie krzyża budowany, o 3 równych na-
wach na 26 wysmukłych filarach spoczywają-
cyoh, długi 358', szeroki 218', wioża ponad
dach 245', nawy 75' wysokie, okion malowa-
nych ogromnej wielkości 36, Budowa rozpo-
częta naokoło stare3o kościolka r. 1343, do-
kończona 1503. Wietki ołtarz przepysznoj sny-
cerskiej roboty Schwarza pochodzi z r,L5I5,
niestety obecnia już tylko w óredniej częóci u.
ratowany; jeszcze ozdobnicjszy jest domok bo-
ży (tabornaculum) struktury gotyckiej; widze-
nia godne rzeźby na starych stalach, zeg{rr as-
tronomiczny budowany r, 1470 przez l{ansa
Diiringera w Norymberdze, W skarbcu mię-
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dzy iunemi stgro katol. par&msnŁ&, nador rzed-
kiej i kosztownej roboty. Najwiqkazy dzwon
w wioży waży oent. l30. l aokoło uiby wian-
kiem otaczajł koóciół 46 kaplio (przedtom było
i,c! jeezcze więcej). Ważniejsze są: Wszystkioh
S . Nad tą kaplią biblioteka r. t460 założona,
mie6ci niejednę rzadkośó. Przed kaplicą grób
burmistl,za Reozkowa, t. l4ll przez krzyżaków
zdradzieckozamordowanogo. Niedaleko inny
nagróbek gdańskio6o poety aławnogo Maroina
Opitz f lti39. Kaplica ów. Doroty mieóci naj-
droższy skarb gdański, sławny obraz ądu os-
tatecznego, znakomitego ale nieznajomogo po-
dzla. Tylo wiadomo, ża byłz Holandyi dla
papioża przeznaczooy, po drodzo przez korea-
rzy zabrany, alo napowrót przez gdański jakiŚ
okręt wydobyty. Piotr W. i inni władcy bar-
dzo się o ten obraz ubiegali; cosarz B,udolf da-
wał za niogo 40,000 zł., Ludwik XIV nawgt
beczkę złota ofiarował. R. 1807 zabrali go
liancuzi potajemnie do Paryża, skąd napowrót
oddany r. 1815, Kaplioa ów. Teodory, w któ-
roj obraz tojżo ówiętej czc7,ol".y był kiedyś jak
cudowny nAltare hic est an der eitendor
beichtstiile, ubi s, Theodorag sacellnm in mari
invenŁum miraculosum.'' (0rrricke). Kaplica Ów.
Jakóba, gdzir: ma byó grób dziecka, co zabiło
matkę, i ręka potem z grobu wyrosła. Teraz
jeszcze mały trr otwór w posadzco pokazujł.
Na drzwiach wymalowany chłopczyk, z nożem
w ręku, podobno to zdarzenie przedsŁawia. Ka-
plica ów. Barbary; tu złożona była sławna i
tyle na Pomorzl c?,czorla głowa św. Barbary,
którą król Kazimierz w Malborku po lrzyża-
kach zdobywszy (krzyżacy zabrali ją Swięto-
pełkowi), r. 1459 dał w darzo Gdańskowi; z
ozdobami i kosztownoóoiami ważyła tarelikwia
biisko 1 centnar. Kaplica N. M. Panny, 6dzio
1igura dotąd zachowana M, Boskiej czczona by-
ła jlko cudownł,- Uposażenio miał ten wspa-
niały koóciół więcej niż bogato. R. 1526 król
Zygmunt dokretujo gdańszczanom, aby wydali
naetępujące dobra na żuławach położong ko,
ściołowi: Italaoią, toblowo, Krzywekoło, rt-
chydąb, Ootrowito, Osioe, Grabiny, Trutnowo,
Herzberg, W. i M. Cędry, Langeufelde, Lesz-
kowy, Kiozmark, Migdal, Boszkowo. Ducho-
wnych do odprawienia służby Bożoj było przy
tym kościolo 128, ołtarzów 48. R. 1524 lute-
ranie odplawili tu pierwsze swoje naboż. Dwa
lata potem bisk. Drzewicki po6więcil co praw-
da kościół, ale go potom luteranio znowu za-
brali r. 1572, Patronat nad tym kościolom je-
dynym w G. mieli królowio polscy, starali sie
też, ilo tylko było można, żeby go uratowaó
katolikom, dekretowali wysokio grzywny, 8ro-
gie banicye, ale to wszystko potężnych gdań-
szczan nie zastraezyło. 8) Kościół św. Bartło-
mieja, na starem mieście, budowauy około rokrr
1370, początkowo filialny, pąrafielny od roku



l458i zgotzał 1499, na nowo budowauy 1599;
y^9!ute} oksplozyi poblia}ioj prochowni roku
18l5 wiele ucierpiał; naprawa zg składek ko-
tztowała przeszło l7,000 ial., znaidujo tię w
ręku lutorskiem. 9) Kościół ów. Barbary, l-
8zy_raz wopomiuany r. 1385, początkowo ńlia
do M. Boskiej, paritialny od r: 1456; w ręku

zbudowano r. l394, klasztor 1396; panny spro-
wadzono tu ze zwecyi z klaszforu w'wadite-
na. Wsio klaeztorne były: Szydlice, Karczewo,
KreuzdorĄ Krępek, Nonnonho| Ostróźki, Wy-
tomin. R. 1587 zgorzał kościół stary; nowy
teraźn. zbudowano r. 1602; ma niepoślednio
obrazy tutejszych micirzów. Kasata nastąpiła
r. l8B5; Loóciół oddany parafii r. 1840; kląsz-
tor zabrany nu celo wojskowe. tl) Kościół
ów. Piotra i Pawła, na przodmioóciu, budowa-
ny okolo r. 1393; poozątkowo był tilią do N.
M. Panny, parafialny od r. 1456; znaiclujo się

lutereliem. 10) Kościól ów. Brvgity i klasz-
!9r pł. llysitęk, wzniesiony przy kaplicy ów.tor pp. brygitek, wzniesiony przy kaplicy ów.
Maryi Magdaleny, gdzio byĘ dwo lokńtnice
M. Najów. i gdzio r. 1374 ciało ów. BrygityM. Naj6w.i gdzio r. 1374 "i"io 

ów
na niojaki czag zlożone zoetało. Kośna niojaki czag zlożone zoetało. Kościół nowy

tln. Biegański 1583. Diouizy Niwiński 1647,
Andrzej Haneiue t 1670, Jan Klemone Kunigk
1738. Cvprvan od ów. Gerarda 1740l Jan ta-
Andrzej Haneiue t 1670, Jan Klemone Kunigk
1738, Cypryan od ów. Gerarda 1740; Jan ta-
wiez wolski hgrbu półkozic z oia6 Adama w

rv ręku luŁerekiem, 12) l(ościół N. M. Panuy
na nowen mieócio, był parafialny, fuudowauy
zamiettza w. krzyżackiogo Winryka von Kni-
prode r, 1378. B", 1422 oo, karmelici zajeli to
Ówiątynię i trzymali kilka lai joazcze po zbu-
rzeniu nowego miaeta. R. 1464 wynieóli się
ztąd na slaro miaato, poczcm ich koóciół został
rozebrany. 13) Koóciół ów. Bartłomieja, na
nowem mieócie fundowany za mietrza w. Win-
ryka von Kniprode r. 1380, był parafialnym;
znieaiony został i obalony wraz z całem uowem
miastem r. 1455. 14) Koóciół ów Elżbiety, na
etarem mioócie, r. 1394 za mietrza w. Konrada
von Jungingon yy miejsco małoj kaplicy wznio-
siony, ma wieżę oionką, wyeoką, jakby przy-
lepioną, jeet w posiadaniu innowierców. 15)
Koóciół 6w. łózęfa i klaaztor oo. karmolitów
nio jeat fundowany, jak uieLtórzy uporczywie
eądzą, za kaięcia ubisława r. 1186, alo naj-
prędzej za mistrza krzyżackiogo W'inryka von
Kuiprode (1351 - 1382), który uowo miaeto
założyL, w którem ci ojcowie z pogzątku zamie-
ezkali. Kościół mieli tu M. B. Snieżnej. R.
1464 przonieóli się na atare miatłbo, 6dzie Lo-
ściół sobie nowy i klaoztor zbudowali. R. 1523
i 1576 ptzoz lutorskioh gdańszczan wydaloni.
R. 1678 d. 3 maja idąc jak zwykle procesyą
przez miatto z Oliwy, poturbo\trani, znieważeni,
poczem koóciół ich i klasztor do szczętu prawie
zburzony. Ołlnowiony koóciół poówięcit roku

z polskich
1ti81 opat popliński Ludńk Łoó. Przeorowio
z oolskich czasów znani sa: Jau Ocieski 1563.znani są: Jau Ocieski 1563,

wl8z i hgrbu Półkozic z ojca Adam& w

miał szpital dla chorych na ospę nPockenhaus": I

r. l808 zniesiony i oddrny na użytek chorym. I

25) Kościół św. Aniołów, na nowom rnioście, z 
I

szpitłlem mie.iskiln i cmentarzem; po zburzoniu 
I

tej dzielnicy r. l455 gam joden się nadal utrzy- 
|

mał; r, l520 z obalryy przed nioprzyjaoiolem o- |

Bojrnach t t732, matki Magdaleny f 1728,
brai jogo Jakób podkom, liwoński, Kazimierz
dziodzic w Bojauach, Algkeandor dziedzio w
Nieetępowio, sioetrł Konstaucya przoorzysza
w klasztorze pp, norbertanek w Zukowio f
1755; toologii i filozofii uczył się w Warszawie,
wydał w Gdańsku r. 7754 Trifolium canonic,o-
juridicum in IV, r. 1758 Isagogo hagiographi_
ca seu introductio in notiiiam e. scripturao in
IV, bezimionnie r, 1759 w VIII po polsku Mi-
nutiae astrologico-politicae, Epheromides astro-
logico-politicae, umłr,ł jako kustoez prowincyi
polekiej 1759; Chorubin Nakiclgki 1748, zy_

looi benofactor. Haoc inscriptio habetur ia qua-
dam imagine. Occubuit vero Denhoff in proe-
lio, A. D. l68i}." nNathanael Croutz vor sich
uud seinon Erben A. D. 1706. Marig Elisaboth
vorwidwe Bótchorn vor sich und ihren Erben
A. 1736. Christue ist mein Loben,dem habe ich
mich orgeben, Der edle veste wol gobohrnen
Johan Fridgrich von Lerchenfold, Ihr Kónigli-

mon Butondort' Przewoski, brat Janą Kazimie_
rza prob. w tężycy, wydał w G. r. 1751 Dia-
rium festivalie anni concionatorii; Leonard We-
gierski 175l, A]anus Pobłocki l756. Szlachta
chętnie się u nich chowała iak ówiadczą na-
grobki: ,Illustrig. Joannoe Jacobue de Potulicg
Potulicki palatinus Bresten,, Cujav., Borzechov.
Capit, Comos io Wiendzborg, post Wejher suc-
cessor sepulchri hujus, aetatis suae annorum
70 d,7 Julii a. D. 172ti." nlll. et }Iagn. Dom.
Dernotrius Weihor Castgllanue Gcdan. Capit.
Bernen. ob.25. Augusti.n Na chorągwi (laba_
rrrm) w iutejszym kościolo sbał dokładniejszy
napis: ,Demetrio etc. res pactas unicae filiolao
suao Annao reliquit. Catharina do Bnin Opa_
lińeka conjunx maestissima poni curavii l628.u
,Ludovicus Wejher Palatinue Pomeraniensis,
karezow. Nowodworen Capit., sub hoc saxo

quiescit extornis domesticisquo armis illusŁris
honoribue illustrissimus cum ex hostibus polo-
niao obtuliseet et trophea in patriis uncis ap.
pendiesot simul rosis fidem in gerenieeimum
Begem inscripsirset, ob. 14 martii ],656 aetatis
43 mons. 6." ,D. O. M. Visc ra tgrrae viecgri_
bug torrae denaudata esto praeolarae Yiduao,
Magni{icae ac Geuor. Dom. Eleonora Eulalia de
Badziojowico Nisczycka Castellana ierpconsis
Obiit 2. ept. eopulta A. D. 1633., "D. O. M.
Fraternae momoriao Alberti 'Wossel Incisorie
Poloniae Regni, Rozauensis Makowiensis Ty_
kooinoneie Capitanei, trium B,egum Aulici, dig_
nisaimi juxtaque Civis Patriao amanticeimi ac
Propugnatoris gtreuui Gedani quo ob saevitiam
Arctoi (?) bolli procollarurn aegor geoogsorat 26
Auguati A.D. 1656 aetatis 57, pie inter oltorum
laohrymas defuncti inter consanguingi arctissi_
miquo amoris aignum Gasparus Wessol Boza-
nonsis Cłpitaneus ipse idem post l'ata occupa_
turue Conditorium posuit. Arlamus }raocigcus
WollTą Ludinghaus Pooillator Mielniconeis in
ipso vitao llore postquam exaruit spem et ex_
peotationcm opimam dc sg omnium huic secum
iniulit sepulchro." nA. D, 1683 dio 24 lprilis.
lllustriesimu.9 ct DxceIlontissimus VIadislaus

. R. J. a Donholi' Palatinus Pomorauiao, The_
gautarius Terrarum Prussiae, Skarazowionsis
Koeciorzynonsis pp. Capitaneuo, pecialis hujus

che }fajeston von Pohlen 8 weoener Secretarii
in don llorren solig ondsohlafen die 14 Decem-
bris 170l." Zarząda pruskiego klasztor eka-
8owany, kosciół oddany na użytek parafii, l6)
Prepozytura ów. Duchr z kościolom i szpitalom
dla chorych krzyżackich, potom miasta, stała
tuż przy dawniejezym zamku. budow. 1386;
przeszła w ręco lutorskie, kościół r. 1840 znie-
siony. i7) Kościół Bożego Ciała ze szpitalem
na przodmieóciu, w ręku lutergkióm. 18) Ko-
óciół ów. Ducha fundował W-inryk von Kuipro-
de na nowom mieócig r. 1378, zniosiony wraz
z miagtom 1455. 19) Kośeiół ów. Trójcy i kla_
sztor franciezkanów fundowany r, 1431; pięk-
ny koóciół zbudowali ojcowio za grosz upro-
szony, cieśle i mularze przychodzili robió chwi-
lami darmo w wolnym czasie; żyli z jałmużny,
podczas roformacyi wymarli; r. 1555 koócioł i
klasztor zabrali lutrzy; kościoła dodziśdnia uży-
wajł, klasztor za6 okazały obrócili na 8imn8-
zyum akademiczne, obecnie muzeun. 20) Ko-
ściół biczowników, flagellantes, ietniał począt-
kowo na nowom mieócie; r. 1455 po zburzeniu
do stare6o miasta przeniesiony poza Zytui
most (Roggenbriicke); późoiej i biczownicy i
kosciół (zapewne nioznaczny) zaginął. 2t) Ko-
óciół św. JaLóba, ua starem mieśoie, budowany
t,7432 przez żeg|aruy, z azpitalem i wielkim
ulubionym omeutarzem; od r. l556 w ręku lu-
terskiom; w skutek wojen ostatnich wiele u-
oie piał, dlaczogo zupełnio go zaniechano i po-
mieszczono w nim bibliotekę miejską. 22)Pro-
pozytura ów. Jerzogo z wielkim szpitalorn znaj-
dowała rię naprzeciwko ów. Dlżbiety; r. 1455
ząmierzano tu sprowadzić kartuzyan z ohio_
velboiu; od r. 1464 używali go oo. karmolici,
nim sobio nowy ko6ciół pobudowali, później za-
niochany; r. 1810 można było widzieó po nim
szczątki, 23) Koócioł ów. Gertrudy wraz z
szpitalem, niedaloko wysokiej bramy, był filią
do N. M. Panny. Na tutejszym cmcntarzu
najwięcej gdańszczan się chowało. R. 1380,
gdy pauowała morowa zaraza, był tu na cmen-
tarzu Najśw. akrameut dzień i noc wystawio-
ny; r, 1563 został ten kościół obalony, szpital
zaś dotąd istnieje. 24) Koóciół 6w, Łazarua
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balony, potem jednak na nowo wznieaiony; r.
7807 przez bomby wojska oble5ającego zbu_
rzony i zaniechany. 26) Koóciół św. Anny,
na przedmieóciu, tuż obok koócioła 6w. Trójcy,
tak że drzwiami z jednego do drugiego można
przechodzió; r. 1480 za ezczogólnem życzeniem
i rozkazem króla Kazimierza przeż miasto po-
budowany, ażeby się w nim odprawiało nabo-
żgństwo dla polaków; zzawnątrz mało widzial-
ny, boz znaczniojszych ozdób, oil r. l552 w rę-
ku luterskiem; charakter jednak polskiego ko-
ócioła dotad zachował, i podziódzioń jeszczo są
tu nauki polskie, choó słuchaczów nader mało.
Z tutejszych pastorów niektórzy odznaczali się
dobrą znajomością ięzyka polskiego, jako pl-
gtor Volkmar r. 1599 wydał ełownik polsko-
łac.-niem., r. 1605 drugie jego wydanie przy-
gotował Andreae; Goifryd Guzoviue z Iławy,
t 1785, pisał wieraze polskio, zbierał koócielno
pieóni, założył nawet towarz. polskio w celu
pielęgnowania polskiego ięzyka; pastor Mron-
govius r. 1803 wydał między innemi ezerze,i
znauą gramatykę języka polskiogo. W ogóie
znajomośó pol. języka była dosyó rozpowszech-
niona w G.; bo5atsze mieszczańetwo, nawet lu-
terskio, dawało swe córki na rok lub 2 latą do
pobliskiego klasztoru w Żukowio, ażeby nię
języka pol. nauczyły, jak eą wyraźne nato do-
wody (ob. o Zukowio); r. 1693 nauczyciel
przy gimnazyum tutojszem Wełna i r. 1699
Michaelis, piszą polskie podręczniki, podług
których w ezkotach gdańskich uczono po pol-
eku; z r. 1656 jesi wiadomośó, że nawot gazeta
poleka tu wychodziła. R. 1629 ur. się w G.
pierwszy sztycharz polski Jeremiasz Falk a l..
1689 znany historyk Bogumił Gotfryd Leng-
uich. R. 1805 wychodziło w G. piemo nMa_
gazyn literatury polekiej". Z G. toż pochodził
astronom llewe]iuez i poota Dantyezek, Z
niemców znakonitezych tu przyszli na świat:
!'ahrenheit, Jan Falk (l770), chopponhauer
(l788;. Edward Hildebrandt (l8l7). 27) }ia-
plica Jeruzalem stała niedaloko oliwskiej bra.
my, za miastem, mocno z muru budowana w
czworobok, niby forteca mała. NieL,iody wy-
chodzili do niej krzyżacy z zasĘpami zbrojne-
mi, żeby ją zdobyó óród szturmu; chcieliprzoa
to choóby tylko przypomnieó ślub swój, jaki
złożyli ku olrronie miasta ów. Zachowłła się
ta kaplica aż do nowszych czasów; koło niej
wzniesiono nieetogownig ezubienicę. Dopiolo
w r. 1840 obalono tak kaplicę jak i szubionicę.
28) Kaplica na ratugzu była dla możnej rady
ufundowana: rnysoka, oklepiona, obszerua, z
tytułem ów. Marcinł, }t. l127 papioż Matcin
Y dał przywilej trzem icj liapelanom, że lno_
gli ełuchać członków przeówiotnej rady apo-
wiedzi, od wszystkich grzeclrów tozgrzaazaó,
chyba które papieżobi były zatlzymane; ko.
munikowąć i inno sakramoute spr&wowaó, Ii


