




I

•

"



•



;?ZABAWKI
,

,

DZIElOPISKlE,
.

ALBO

ZEBRPiNrE DZIEIOW

ZNAI{Ol\f11'SZYCH.

O]) STWORZENIA 5WIA?rA"

DO POCZ4 Tl{OW WJE1{V N ... 1.SZEGO
1'0 ief?

Do Roku Panfkiego i70I ..

Przez

JOZEFA

RZE WUSKIEGO
,

l,nAROST? DROHOBYCKIEGQ.

?

.J.
'GENE1L1LA LEITN_IlNTA.,

?i ...
."

.. ,
•

-d1.4r WOISK

KORfZON"
YC.H· :

.

l" tJ
.....

-?
, /

'

,;1

? ????1:ft..o-.?tOl tO;t. / .. l,Q.w-"
A avr. ? P""? r &Uv" /?>6

..
'

W L\'V'OWIE

I W Drukarni 'l.K.MeJ Akademickie] .foc .. JESU
'Roku Pa?,(Riego I Q?.



f

P-118 -0- IILf {lf

8°,- 11?Z .



?I

STEPHANUS

de llJikulicze

K U L S KM I I

U.J .D. Eccleiiarum Metropelitanse Archidia

conus, Co llegrata Stanislanpo lien/is Cuf?os,

Vica rius in Spirituahbus, & Ofhciahs Gene-

ralis Leopolieruis.

CUm Opus, Cui T'itulus: Zabaw'ei Dzieiopifkie,
albo Zebranie Dzie?ow Znakomitfz}Jl.:h, ab j llu

flriClimo D. JOSEPHO RZEWUSK[ Capitane o

Drohobycenfi, Gene ra li Leitm.nte Exe r cituurn Reg ni

Col le?tum , ac Confcriprurn, nihil Fide i Orrhodoxas

& bont" mor ibus co nrrariu m , in fe cont inear, quuri
m

ó

uti litati & Eruditio ni legenriurn p lur irnurn in

Ie rv iat , fit(? Autho r e Eximio , & luce publica dJ

gnnm, ut T Jpis manderur , facultatem damus c\:

co ncerli mus • In qu orurn fidern &c Daturn Le o pel i

Die Tertia Menfis Se ptembr is Anno Domini 1/66.

S. Mikitl(7ci A. C. V ic arius in Spirit tcx»

libuJ, oficiati, GeneraliJ Leoroticnf?s
mppr.

,
,I

,





D{) Jasn?e TVielm'Oznego Autora.

Ktory
S?awnemi czas znaczyfz daleki

Czyny? i po?ncy pami?ci podaiefz

STAROSTO; \II przyfz?e Potom no?ci wieki.

Znacznym fi" Kre fem, czafow Polfki fl.aiefz ..

Gdy tych dni- pami?? czafowe obroty

Zatocz? w lata wyznaczone Wnukom;,

Mianowa?, b?d?, czas, kiedy Wiek Z?oty,.,

RZEWUSKI pifz?c" przywraca? Naukom

Drukarnia Akademii L7.vowfki?,
Socictati, JESU.



DO j.w. JEYl\?CI Pi\.NI

Z RZETVUSKIGIl

CI-?ODiZIE WICZOWY,

Staro?ciny Zrnudzkiey,

TY' ktorey pi?kne i Serce i Dujza,

P?e? Tw? , a Wiek nafz , zdobi?c Luftrem Cnoty,

S?odko zniewala, i mile przymufza ,

By Twe powfzechnie chwalono Przymioty,

Ty, krora z rownych Cnot Me,:i?rr,? Wiek luby

Trawifz, fzcz?s liwe poprzyfi?g?fzy ?luby,

przyim Prace Brata, a gdy Ci {j? zdarza,

Zj-? z Chodkiewiczem w Domu p.dnyf\1 Wiencow,

Ktorego Przodek znioi? 'Turków Cefarza ,

I pud Choc im iem pogromi l Niekrzcze.ncow,

Ty te? powi?kfz ay kretko?? Pracy Brata,

Nierh o Twych Cnotach t pifz? Dzi e ie Swiata.

Do



DZIEIOWK R E'S y

Z N A I{ Ol\? I TSZ y CH.

Od Stworzenia ?wiata,

Do I'ocz?tkow Wieku Nafzcgo.

Kres PierwJ:::.."} Dzieiow Znakomitfzych. Od

Stworze ma Swiara, do Poropu. Pagina I'

Kres Drugi Dzieiow Znakomitfzych. Od

Poropu, do dania Mor? efzowi od Pa na BOGA

Dzleji?clorga Przykaza? na Gurze Sy nai. fagina 5·

Kres Truci Dzieiow Znakornitfzvch Od

Dz icti?clorga Przyknan na Gurze Synai, od

Pa na BOGA Moi?efzowi danych, do Zburze-

ma Troi. Pagina 12.

KreJ CzwaY't?1 Dzieiow Znakomitfz)'ch. Od

Zburzenia Troi, do Zcl?o?e nia Rzymu. Pagina I).

KreJ Pi?t!J Dz ieiow Znakomitfzyc.h. Od

Za?o?enia Rzymu, do ?mierci Alexai.dra Wiel-

kiego, Pa gina 19'

Kres



Kre: szof?!J Dzi eiow Znakomitfzych. Od

.smiercl Alexandr a W!elkieglQ, do Narodzenia

Chryt1uf?wego. Pasina 26.

Kres Siodmy Dzi eiow ?nakomitfzych. Od

Narodzenia Chryf?ufowcgo , do Zbi.rze nia Bo

?j fzcz , i Zamkni?cia Ko?cioiow Poganfkich,
eol Wyfokie::ID Konttancyna Wielkiego. Pagina 38A .

Kre s Of.my Dzieiow Znakomitfzych. Od

Wy(oku Konr?a nty na Widkiego 11l Zburzenie

Bo?yfzcz , i Za rnk ni?ci e Xo?cio Iow Pogahrkich ,

<10 Ukoronowa n ra Ce fa rfka Korona Karola Wiei

kiego KrolaFranculkiegQ: przez Papida Leo.na

'f.rzt:cic:go. Pagrn« 54

'Kres Dziew!qty Dzieio\v Znakomitfzych.
0,1 Ukoronowania Cefarfka Korona Karola

Widkieg;o KroIa Francutkiego przez Papie?a
Leo na Trzeciego, do Znalez i eni a od Ki z j

-

fzt0fa Kolumba Genue ncz yka, drugiey p0?o-
wy Ziemi, teraz nazwaney Am.eryka. Pagzna '71?..

I

I

Kres Dzieli?'t'j Dzieiow Znakomitfzych. oa

Znal.ezic::nia drugie y po?owy Ziemi, r c i az na

zwaney Arnei yka., przez Krzyfzrofa Kolumba.

Genuehczj ka, do Pocz?tkow Wit: ku .Nafze?.D,
to ieft do Rol?1l 1101. Pagina 10?.



c6{) t §(fj
Lifta od

Stworze.

nia

Picrwrzy K res bzie)o.tt?t?/wz?J
.

Naro-

iow Znakomitfzych, dzcniem

.

S·
C hry/l M'Swia".

Od Stworzenia wia- j'owJm.

ta, do Potopu,
Zawiera w fobie lat 16S6'

Dnia Szofleg-o, ód 130c??tku f?wo- 4G00•
rz e nia Swi ara , i?\V0rzy{ Pa n BOC;

j

Cz lowieka M.(;fzcz.)'zn? i Bia los

g,?o\V? na wyobra?enie fwoi e; c?a?
to za? Adama utwo rr y l Pan BóG

Jl mu?u ziemi, a ufpiwfzy Adama,

\vyiol
?

niego ?ebro, i z te;o ?e-

bra urwoi zy l cia?o Ewy- i ,hl

Ewe Adamowi z.aZone. Ofadz i-

w[zy Pan BOG Adan';:a w Kaiu ,

pozwoh i mu ie?? wrzy1?ki?n
drzew owoce , iednego fzczegub-
nie 'drzewa owocew ie?? mu ?aka ..

zal W krorce potym .
w??, ?

pod?ug 'zdania Doktorów Koscio-

id' czart w pof?aci w??a 11<1mo-

wi? E\V?, ?e iad?a owoc zaka?a-

l1y,i Adamowi da?a ie?? ten owccv

Za ten grzech, i przefi?plhvo z?
...

kazu Bofk ieg o, wygna? Pan BOG
z Kain Adama i Ew?. Wiele PQ

w;i?nych Dz iei opifow twi erdzi ,
.

?e ief? wielkie podob ie nftwo , ?e

Rai by? na tych mieifcach, kto re

fa w Kraiu, teraz Armenia l1a

??vanym, poniewa? Rzeki Ell"

phrares, i Tigris,p?Yl1,! w Arme

nii" tudz: e? Rzeka Pha lis, krera

A ±e fi?



. !

Pierwfzy Kres Dzieiow.La'tapy;:;?,t
.N aY'Q-,. t7JJUY'Z?.

1'll.l

Swiata.

dzenien:
?e fi? zwab pierwey Phifon, idl:

? nazwi Ika (",lmeg,n podob i e nflwo;

Pifmo za? Sw.ere twrerdz i
, ?e

Euphl atev, lliris, i Phitou \V

Ra iu p?yndi. Co {j? tycze czwar

tey Rzeki R.lifkic:y Gehon w Pi

fmie S-vi?tym nazwane y , dowo

dzi LICZ )ny Calmerus Be nedyktYf1;
?

e iert i ecina , co i Tig;lis w z ie

mit {j? krv i?cy , a porym z zrern i

\V}chodz,?cy.

? Urodzi?' fi?t(ain, Syn ll;li-
399'·

pierwfzy Adan.a i E\vy.

3 Urodzi? fi? Abe l, drug i Syn 3997··
Adama i Ewy.

121 Abel zaczo? pa?? Tlzody. 387 J'

128
.

Kain z.aczo] by? Rolnikiem.
3872.

ChY'JJI u

foruJm.

Kain ofiarowal P,ll111 BOGU O

wrrce i urodzai e zr e m i
, a Abe l 0-

n<lrnwdl Panu bOGU ? ic rwiaflki

TI z od Iwoich. Pan B{)(? weirzai'

na ohuy Abla, a nie werrza i na

ofiar y Kli na.

,871-.

Ok oi o rego? Roku Kain z?bif

Abla.

Poromkow Kaina, te Dzieie

f?. z nak ornitfz e; ?e Kain fpfod.i?
Syna He ?ocha , a od Irnierua iego
ZbLldowaf :Miafio Htnochi?, ?e

La-



?-c; ??.,
I .. st« 0.1

St uiorz:

·'Wlata.

Pier:.v[zy Kres Dzieiow e,
Lata prud

Neradz ,

Chr"Jft.L,1l11 e c h Potrmek Kaina miar

.dwi e Zony, Ad?, I Se lle : ?e Syn
Lam-cha j ab e l

, pierwfzy zaczof

m icfz k a? PO(? Naruioram i ;
?

e dru-

e;i Syll Lamecha Jub4l wv nalaz I

A d? i I n. ('U urne nr a muzv cz ne, ?e

t rz eci Sv 11 Lamecha 'Tuba ?ka in,

.wv na l az I fpdo) kowania ?elaza;
i.e Lamech zabi? Kaina Przodka

fwes:,) w piur yrn Stopniu, to i e rt

Oi ca Pradzl «la f",Vt.?:,o.
ffzy:?,pra\vie Dz i ei c pifowie , k ad? La

, mecna pierw{zym wYnaJa?ca PJli·

gamii, ab0 wtETo??nBwJ., 15Ori1e
waz Pifrno S'wi cte ni e wzrnianku-

i e
, ?eby kro z ludzi przed Lame-

?

chern mial chvie Zony.

Achm [p?odzi? Setha trzecie ...

go Syna [\vego.
;370.

135 Urodzi? {i? Serbowi Syn Enos,
kro ry iak o Pi Imo Swi qte wyra?a,
zaczoi wzywa? l mil' Pantkie

przez co Dz ie iopifowie roznmie

i? obrz?dki, do c?ci Bofkiey nale
?

ace .

.

Adam uniar l.93°

Enoch Potomek Setha wzi?t1
iefi od pana BOGA z po?rodka

?yi?cych. JeR za? \V Rozdziale

czrerdzieflyrn czwartym, w

. Wierfzu fzefnaflyru Ecck{i.l'lflici,
ie Enoch przeniefiony id!: do Ra-

iu. A:?



Plerwrzy Kres D?ieiow.Lata P?":zetlLRtaoa

StwoY'z.

iwo,ta

N,a.rodz.

CiJY'?/f.

Serh craeci Syn Aaam-a umu?. 2958.

Synowie Ro[cy, pr?ez ktorych 2'700.
Doktorowie SlVi?ci .plltomJ{oW'

Setha rozumiei?-, pocseli bra? za

?Ol1y Córki Ludzkie, przez kro

Je ?wieci Dokro rowie Porornki

Kain,,' rozurniels , oZ tych Ma! ..

2.enilw rozrodzili {i? Wielkol? ...

:dr nazwa m w Pifrnic ;Swl?trm
-Grgantes. Oko?o tych czafow

do??, i zbrodnie -lud:i.ki·e .bard ... o

4tCi pomao?y ly,

..pan BOGobt:twitNoemu Porom

kowi Serha , ?e ?wiat potnpem

wyg;ubi, r rozkazaf roll budowa?

·ArkCl .. Dzia?-o lift to na ilo dwa ..

.dzie?cia Lat przed Potvpern,'

"Kratko bard-zo prze'd Potopcrn
-urnar l Matuzalem, Syn Enor ha oe?

BOGA z po?rodka tyi:!c)'ch wz.i?

tego" i ede-n z Ludzi nader nie i

-fzy , i ll:ardhlgoiytni(;i(zy, bo'zy?
Jat DZl(;wi??{e.t .Sz e??dz iefigt i

Dziewie?.

Tt'go'i.Rokll1"y{j?·CZll?g;O Sze??-

'etneg,o'?i?tdz·idi?tt'go 'Szollego,
Dnia 'Stedu.naftcgo Drugi ege

Midi?ca, ·zaczoi iicr Potop. Noe

'wfzed? do Arki, z 20n4 fwoia,·z

t-fzt!m:l'Sy n"?tni., $<.:mem,- Chamem,
i J :\llhetcn.-,, i'! t rsema ich -Zona-

m.i



mi, wziowfay doAl'ki po parze

w[ay{lki?h ?ywi..tlvw ni?woclnyc.b.
??awnyCalmetus Benedyktyn ?O_'

....

wodzi , z.e ? Synów Noego, Japhet ,_.

by? n?ifi.arf?ym, S.t:I11 )l,-uuilll,

Cham naim iodtzym. Lubo za?

Pi Irno ?wi?te k?acIZie,.nalplerwe.y
Sema, potym Chama, na otlarek

J?phe[a, icdnak nie dok?ada"kl.o ..4
l

ry uy! z rucn O.\lltatlz.ym, htol y

?rednim,.luor:y naim iodfzym. Pod

czas Poropu, Gllry naiwy?fze na.

(:atey zlemi , woda. zala?a i prze ..

wy?fzy?a. Poropu R,oi< c.aty ra-

chu i
?

Dai e lopifowi e , od wei?cia

Noego do Arki" do wj i?cia ? Ar-

ki. .,.

Drugi K fes Dzieiow

Znakominzych.
Od Poropu ?wiata,

do pef?anowienia
Praw Deieli?cior ga

Przykaza? na Gurze

Synal, od. B O G' A

Moi?efzowi danych.
Zawiera w Iobie Lat 8?7.

1656. Dpia Siedmnat?ego , Druglego 2344.
.

,

A) IV.ll?-



?6?

Lata od

St txorz;

Swiata.

Drugi Kres Dzieiow, Lat?prZt'd
NilrJ!Z.

Cbryf],Miefi?ca: zacz o] {j? Potop. De ..

fz cze la?y rue pr ze uu nrne pI'l<"z
(zterdzlc:?ci dni, i czterdz.iesci

rlOcy. \. yla?a Pi trno S\V1liIC, ?e

dwudziefrtgo Sl11dmeg,o dnia, nn

dmego .Micfi? Cd, Z,1t?J n owi?a lt?
Alka na Gurac.h Oi m ianfkich.

Znacznielf Z:I? Dz.e iopuowie ,

rozumieiz , '?e iic Arka zafianowi

la llaGur?e OrD! ianfkiey Arai arh,

krera idt o mil (hv";l113?CIC od

M i<lfi. Elywan 01 m ianfki ego,
Pi erwfzego ci nia , dz:efi?te;o Mic:

fi?ca , pokaz.i ty {j? Wre rz cho lk i

Gur wyfokrch,

2343·Dnia Dwudz iefl e zo Siodrnes.o ,

Drug,itgo Midi-1ca"', Not lVy{z?d?
:zArl{j,. i uczyni? ofiary Panu EO-

, GU, a Pan BUG pozwoli? Kodza-

!owi Ludzkiemu ie?? mi?fo.

166i? N('\(! napiwfzy fi? wina, kt ore ?337.
zafzcze pri , za fnoi , tlitokryty tak

przyfloune ,
iak nale?a?o , Cha m

•

S1'n Noego gdy to Ob4CZy?, ob-

mowi? przed Hracia Oica ,
o czym

Ociec dowiedz iawtzy {j?7 prze-
klol Syna Chamowego Chanaan

nazwanego, zdanie ieft Kalmera ,

?e ll? to fia?o oko?o Siodmego
Roku po Porople.

I'72?, Urrdz i] {j? Heber Syn Salego , ?211·

Prawnuk Sema, 'Twierdz? nie-

ktorzj-
'"

To i?fl Pt1z4?ie:Y"11ika.



?7??

Drugi Kres Dziciow ..

Lst« j'rullLata od

St7tJorz.

Susi at a .

N'arodz;

ktorzy powa?ni Dz ieiopifowie , ?e Chr)jl.

Hebra icz ykowie i i?zyk Hebrai-

l ik r od Hebra P()JZ?y, tego zdania

1
JtB: i Swi?ry Augu(}yn, od Ka?-

meta cyto\vany.

Zaczeli Ludzie wy{tnvia? Wie

?? Bab i lonfka ,
iuz bardzo na ten

czas po Por op ie roz i odzeni , ale

Pa n ROG pomic fzn] ich j?zyki
tak, ?e fi" rozumie? nie moclr ,

SNj?ty Hicro·?.im pifzt, ?e iutna

lyfi?c krokow WZ\v'Y'l wybudowa
na by?a. Babel, zn?\czy po mielza ..

nie i?zyklelTl Hebraifkirn.

177°·

Nemrod Syn Chufa a Wnuk

Chama za?o?yf Imperium AfIirio

fum, albo Samow?adztwo At1'pYl
(k ie. Ten?e potym zbudowa?

Babilonia, Sto?ecz ne fwo ie Mia

flo. Twierdz? Dz ie iopifowi e
,

?e Nemrod by?.l. to iedna o foba ,

krera i Belu), i ?e od niego po

Poropie zacz do fi? Ba?wochwal

f?wo. Mia(?o Babilonia od Wie

?y Babe l , wz ie lo nazw ifko:

ARia Syn Serna za?o?y? Miafio

Niniwe , ?wiadcz? Dzieiopifo
wie, ?e to Miafto polo?one by?o
nad Rzek? Tygrys \V AHyryi, i

ze rozci?g?o?ci tego Miafia, by?o
na kolo ilai czrery?a o?mdziefi?r.

Mifraim Syn Charna , krorego
Dzicio-

,2'22'.



'G3?

T)rugi Kres Dzieiow.

tata 1Jrzed
Naroiiz:

Lata r;?

Sttxorz ,

Swiata. ChrJ/?.

Dz ie iopifowie
P0j!?fc'i.-zoWi?Mcnefern , by? Pi? Izyrn !{To

Iem .E:;ipikim.

Ninus krorege Dzie iopifowie
Synem Belufa albo Nemroda by?
twierdza, Pa nowal w Aflyryi l

w Babilonii, Zon? 111i<l1 Semira

mid?. Ten pie rwfz v ?aczo] mo

c? podbi ia? Narody, i z niof? .w

bitwie Znroa(tra Krola Baktrya
now.f?awneg o w Nauce gwiazdar
fk iey , albo w Aftron()mii.

Zaczela Panowa? Serniramis ,

po ?mierci Ni nufa M??a i\veg,o.
1850.

Zaczol Partowa? N'inias po
?mierci Semiramidy Matki fwo

i ey , kror? zabi?.

2Ii.O.
'

1880.

203o.
1?70'- ? z\vany tak?e Hermes

Me rcnrius, Thoth, 'Taurus, rodem

Z Fenicyi owynalaz I Litery i Li..:.

czby , to ieil fpofob pifania i ra-

chowania.
'

,

?o6o Ura nus Oci-c Saturna, a Dziad 194-
j owifza przyby? z Azyi do tey

cz??ci ziem i) bora {j? teraz Eu-

ropa zowie , przebywfzy ciafnos?

Morza, mie;dzy Azy? i Europ?
Ie??c? , r e r az zowi?c? fi? Bofpho-

rus Thrac i,e , albo Kana? Konttan-

ty nopoli tahfki ,
ma ten Kana?

)Zon'"



Ldt« przed

Barach

r;;hY.?J? '
DrugJ Kres Dziciow.Lata od

St ioorzc ,

Sisuu«.
Konfbntynopolital,(ki, albo ta

cie? n morfka , miC;clzy Azy? i Eu

rop? b .d?ca, rv lko pul mile Pol

{kic, i to nie wielkie Izer oko?c i ,

Koguty nawet w Azyi pie iqce
1?ychac W n0cy przez ten Kanal

W nickror ych St arnbuiu 1111<::1-

fcach. Ur anus i Pl ern i e j es,o

dlugo Panowa lo w Grc cy i 0[0-
blrwie iV Teflali i.

2?g 3· PdnBOG rofkaza l Abrahamowi, 1917.

aby z MiJfta Ur Chalcle ifk iez,o ,

z którego by? rodem, wyfzed i do

Mezoporani i- zramr?d znowu ka-

za? mu l?an "BOG wy?? do ziemi

Chanaan ,
kt ora fi? teraz zowie

Palettyna, albo judaia.

2107· Pan ROG kaza? Abrahamowi, 1893'

aby fi? obrzeza?, i aby na potyrn-

wfzyfcy M?fzczyzni , ktorzy fi?
z krwi ieg o urodz?-obrzezani byli-

Tego? Ro?u Sodoma i Gornorra ,

ogniem Niebiefkirn za fzkaradne

grzechy do Izczqtu zgorza ly,

2132. Kres Porom ek Urana, z<1:;z01

Partowa? na wyfpie Krera, teraz

Kandya nazwaney W Elltopi e na.

Archipelagu po?oionty. ,



?f?() ?

Drugi Kres Dzieiow :tata fyzcdi.c« od

. S'twu"t'Z.

S'wMta.

Narocz .

raz zowie Europa, [undowa?Kro- Cbryf];

Ieflwo Argos w Grc::cyi.

Esialeus? przybywfzy z Azyi
Pa nowa l \v Sycyo nie . To Krok-

11 w J ieft' po io?cnc W Pe leponez le ,

teraz Prowincyt Gr ccki ey , Mo

2245,

r-a nnw?lley \V Europi e re??cey.

E?4ialeus mia? Syna t.:U(OPS nazwa

&go? ktory da? I mit Europie,
H:y czwartey cz??ci ziemi, w kro-

rey rniefzkarny. Hor ar ius pifze ,

?e ??ra Krola

Fenicyi, pOf\vana-od j ow ifza , a

P' zeruefiona do Krety. czyli 00

i,nfzey Greckiey Prowincyi , data

Imie Europie CZ??Cl swi ata , W'

kr orev miefzkarny; ale to bar

dz ie y za wyrnyf? Wierfzopifki ,

ni?eli za iftorn? prawd? poczy

?4i? Dzjeioipifowie.

l,

229:?,.. Jakub Wnllk Abrahama, of1ad? 17°2.

t< Synami wEgipcie, w krorym
Potomftwo ieg o przez dwie?cie

Lat oblo?onych ba wi io.

By? Potop w A,ttyce Prowin- 17°8.
?,Y i Greckiey, za Panowania 0-

23°0.,

gi'gefa Krola Attyki, w tym Po_

topie w i?kfza cz?s? ludzi w Atty-
ce wyg;int?a.

Krolowa? Jowifz 'fi Teffalit 169?.
Prowincyi Greckiey,

Krolowal Argus Syn Jowifza 1600.24.00



?Il*
Lata od

St-usor z,

S'unat a.

Latapr:utl

Drugi kres Dzieiow Naroaz.

ChrJJl •.

w Krolef?wlc Argos \V Grecyi ,

da wnicy cd j nacha tundowauj-m.

Cecrops Egipcianln, by? pier
wfzym Krolem zlrenfkim w. Gre

cy i , i zbudowa] AU:l1y, Pod le

go Panowa n ie m poflanowiony Ar

copagus Se nat i S?d naiwy?fzy A

t e nfk i Cecro ps ?yi ttgo wieku,

ktolego i Moi? efz.

1554·

?513· Pharao Krol Egiptu niez nosne- 1431 ...

mi pracami i'ucifkarni , przymula
?j dow do wyi?cia z Krain iego.
Moi? esz jmie nie m Pana BOGA

??da? od Pharaona , aby pozwoli i

wyni?? ?ydom na Pufzcz? ,
dla

czynienia Ofiar BOGU, nie po-
1, zwoli? Pharao a? po dz i fi?ciu

kl?fkach na Egipt przepufzcao-
nych. Po dzidi?tey kl?fce ,

to ien

po ?mierci wfzyftkich Pierworo-

dnych Sy now Eg? pfkich, pozwo-
li? Pharao wyni?? ?ydom na Pu-

fzcz?; WyfzU ?ydzi, a Pan BOG

Morzu Czerwonemu dla nich cu-

downie r ozf??pi? fi? kaza?, tak ze

fuch? nog:.? przez Morze przeszli.
Pharao z Woilkiem fwoim pu?ci?
lir; t?? fam? drog? przez Morze

_

cudownie uczynion?, ale iak tyl
ko wfzed? w M orze) zaraz ?o

Morze z ca?ym Woilkiem zal.rlo,
.

Tego? Roku Pan BOG da? i t
:

dom Prawo Dz iefi?ciorga PiZy"
kaza? na Gurze Synai.



Leita trze.ta'? frJ

StwQrz?. Trzeci Kres Dzieiow N arodz;

ChrJlt.ST»lat ••

Znakomitfzych,
Od Dzieti?ciorga

Przykaza? na Gurze

Sy nai od Pana 130-

GA Moi?efzowi da

nych, do zbur?enia

Troi.,

Za,wiera w foblc ten

Kres-,_la t ').77-,

Moi?efz powracal?c od Pana 1481.
BOGA z,Gury Synai , z Daieti?

ciorgiem !'rzykaza?, obaczy?, ic:

Jzr?elitowie Cielcowi 4?otemu
Balwoehwalfkle ofiary czyn ih, u

derzy? na Balwochwalcow z Przy-.
iaciojarni fwerni Moi?efz; i zabii,

ieh Dwadzie?cia trzy Ty6?ce.

Tego? Roku popifalo 1i? Sze??

kro? trzy Tyii?ce Pi??fet i Pi?
,biefi?t j'zraditow, do Woiny
zdolnych .. nie mniey iak,hv.udzie

{tl Rok mai?cych.

l1$ 3· Moiiefz, znlof? Schona Króla 14,'i7

Amorrheiczykow, i Oga Kn,lA l'
, .

Blzan



L(tia od

·StwoY'z.

Swiata.

t.a« pr??1l

Trzeci Kres Dzieiow N ar osz:

ChrJ/f.

Bazahczykow, Ten Og by?. ieden

z Wielkoludów albo Gigantow.

Tego? Roku Moi?efz umar?, a

Jozut:: zo ftaf Wodzem j zraelfkirn,

Tego? Roku obrzezali :fi? w[zy
fcy Izraelrrowie , poniewa? przez

Czryrdz ie?c.i lat, zna? dla tru

dow podró?y, poprzeriali byli o

brzezania.

Tego? Rokn jozue w bitwie z

Adonibezechern Krolem ]ebuzei
fkirn , albo Je rozolimfkim, i czry
rema Królami z nim fprzymie rzo

nerni, zatrzyma? S?o?ce i Midi?c,

aby mia? diu?fzy czas do zniefie

nia pomienionych Krolew .

.l554 By? Potop w TelTalii Prowin- I44d
cyi teraz Grecki ey , za Panowa ...

nia Króla Deukali ona.

2560. Dardanus krolowa? \T.,T Dardanii , 144
w krore y pot)'m zbudowano 'Troi?,

2610. T'tc: królowal \V Dardan ii , od 139°·

niego Jmie TrOl.ll10W wzre li Dar

d<lllcZykrllvi?" l Troia'od mego

zbudowana.

Umar? Job ...

EWC1ndcr przyby? do 'W?och z



l4 ?.t'e

Trzeci Kres Dziciow-"" prze?Lata od

St'worz.

S?lJiata

.

N arod?;

ChrJ,/t.
Arkadyi Prowincyi Greckiey, 0-.

:fiad? We Wiofze ch
,

i Miafto Pa

duet zbudowa?.

2100. Urodzi ? iitt w Ty ry ncie Mie?? ie
1; 300 ..

Beocji Prowincyi Greckiej Her-,

cules; nazwany Grecki. By? ten

Hercules Syn Amphyrriona K10-

laMiceny. C yccro Jzdciu Her

culefow, Warron Czreroz ief?u

trzech rachnie ,
bo to nazwifk o

wielkim wo iownikorn dawa?y ]:Ta_

rody.

?i.05.' Tyryiczykowie, zbudowali w 12 95
Affryce, Miafio Karragtn?.

2140 Lati nus zaczol królowa? we 1?6,).

Wiofzech.

2110., Parys, porwa? Helen? na dwa- 1230
dzie?cia lat przed zburze nte m

Troi. Ta Helena by?a Z()na Me-

ne laufa , Krola Sparty, Parys za?

by? Syn Pryama Krola 'Troi.

2180
Grecy w Liczbie {ln Kroliw,

2)20.,

pod Wodzem Agamemnonem, .4.?. /
r

Krolem Miceny, zaczel i obl??e- vt?w/Ud b
I

nieTroi. Zwano na tey Woi- ./tJ'",:"/'Ó7"',,,',, .:t-'?
nie Agamemnona Krolem Kro-

k '?'2:n,.-
.

law. W dzi efi?? lat potvm , to/,
?

/-./7
u

iefl: Roku 2190. wzi?ta i, zburzo-:?Pi ?fje?'? /.1
.

l;t:a. Troia. t'-U"'...-4.7 /Z4"Cc:hU-

4! /
.

4f<7
CZ\" ar ..

/ r,., .

.a:?7C:: h 4' ,y4??)l-u.o/ ,,7'. ?ó'r7 .(

...

?/? .;?h;???? '/.?Zc.

? c/'-r iW'

"?,?
..... '? ? <A ?0 U..I /.fhh.--'

?J?!A./'fr;-v-u4 ?? q-tf'J ,..
.. /?7>"'.;.-(..

... f?"V/QZO ? O"?
. ./ ? '.

\:'?)

a.Jooy./?/h-'>./· . a.hv??.n?,:r(J'U-? ,r?.P?t.<-7??
.. :uv.

?,?'</'z.'
.. ?dJ?

z?,??< ..P"?'U.6' /UJ:7z . .vnUA . .Jl'ha...

,/ /.?-< u,-'V 7?- z.-y ? veu d-5cf. '2eR7...<.(!
• ,;- f?'?' ? ?/l<"/ ?ol/,e'

? 4. .



t?t, tJtl

Stwerz

Sa,?tJta.

Lata IJrz.e&

Czwarty Kres Dzie- Neroaz ..

• Chr?fi.
lOW znakornitfzvch,

Od zburzenia Troi,
do za?o?enia Rzymu,

Ten Kres ma w fobie lat

4S7·
1210

Wzi?ta i zburzona Tloia po
Dz iefi?ciu leciech obl??enia,

Umar? Sanchoniaton, Dzieioois

Fe'i1icyiczykow. naittarfzy Hifi??

rykz Pogan, a naidawmeifzy "e

wfzyflki'ch Dz ieispifow po Moi

'lefzu, po krorym \V dwie?cie i

w i?cey lat rodzi? fi?. Pifz e ten

Sanchoniaton Dziele Poganfkie
bajeczne, od fiWOr:Ae?lia ?wiata.

Eneafz przyby? z Troi do

W?och, Kr-ol Wio?ki Larinus ,
da?

mu Cork? fwoi? Lawini? za Zo ...

n?, z któr? potym po ?mierci

Lati na , pa ncwal m Lat io: to id?

we W?ofzech.
'

1201 .•

Urodzi? fi? Hornerus, l?awny

Wierfzopis Grecki. Sprzycza fi?

o Urodzenie lego fiedm Miaii na

ft?plli?cych, Smyrna , Rhodos,

Kol.,fon, Chios- ?rgos, Ateny>
_$alamis?



Lata od

·StwQrz.
Ltdajr'ze4

Czwarty Kres Dzielow. Narod:l:;

ChrJjt;
SWtati.

Dydó Krolewa Tlrl1?po ?m ier-
.

Ó M??.l fwego Sycheufza, krure

g0 zabi? Brat iego Pigmali on,

pc?ybyfa do Karta?iny, i Karta

gin? zwi?k[zy?a •

.2881. Samron S?(bia Ludu juaeHkie-
II13-

go, w Mie?cie FiliHyhfkim Gj?a

nazwanym, Ko?cio? Dagona z

'Trzema Tyft??y Fi liftynczj-kow
obali?, i w tych obalinach fam

zgin o}.

2SS8 ril?fiyhczykowie Ark? Przy'" 1I12?

mier?a l?raelit/Ht1 zabrali; ale im

i? tego1 Roku oddali.

Saul Krol Izraelfki , po pr?e.. I09I.
;5ranf;y bitwie z Fi1illyllczykami,
Iam fi? zabi?.

Tego? Roku Dawid ?aczo] pa
..

riowa? nad iednym ty lko Pokolc

niem Judy.

Dawid ?aczo] kratowa? nad ca- t044.

tym JzraeJem, bo po ?mierci Saula

do tc::'g;o Rokn, królowa] tyll\.o nad

Pokoleniern Judy,

'Dawid l)oabi? Miaf\.o jeruza ... 104Ji
lem, zwy?i?z.yW[zy Jebuzeitzy
kow , 1\.tory?h to Miaf?o by?o?-i
za?o?y l 'Sro'lice fwói ? w J eruza-

Icm. 'to MiaRo zwa?o 1l? dawrriey
,

Jc:bus. Ateh?



I/lUf (jd
CZ\V3rty Kres Dzieiow.Lat« przul

srV()(jrz. N arodz-

Swi:ua. Chrjf?;;

Areuczykowie poftano wi li
103).

'pierw[zy raz dz iewi?ciu Archo n

tow do? y wot nrch , z krorych pier

wizy zwal fi? Krolem. Merlon

by? Pi e r wfz yn: :Archónt? do?y
wotnim, W po? n i eifz ych cz a

fach poftancwio no zlrchontow

dz.ierl?c iolernich, a na eftatek ro

'cznich ,

1010.
2'99° 'Umar? Krel Dawid, panowa?

za? nad ied nym Pokole niem Jucly
fieclm lat, a nad ca?ym Izraelem

Trzydzie?ci trzy lat, wfzyftkie ...

go lat czt e rdz.iesci.

Teg()? Roku Salomon Syn Da

wida, 'laC''Zot krolowa?, ktory z

Oicern Dawidem, prztz pul Roku

przed ?mierci? Dawida wraz kro ...

Iowa?,

3000, Salomon Ikoficzy] Kosciol je-
100.

rozoli rnfki,

3029 Umar? KroI Salomon. 971•

jtalus Potome k Telegona Syna 942•

3058. Uluierfowego , przybywfzy z Gre

cy i do Lacium, by? tam Krclern ,

i da? Kratowi ?acinfki emu Imie

Italii; Warren za? pifze, ?e Gre

cy dali Lacio Imi e Iralu , oj

wielkich Wo?ow, ktore fir; po

Grecku Iralos zowia , ? za tamte-

B
.

go



Lata od

jt 'JUi"Z.

Swtuta.

Let a pr?ed

Czwarty Kres Dzieiow. LV Jr&dz:

Cb,,'):/?.

50 wieku, wic kfze by?y we wio-

fzecn , lJi? w Gn .. cy i.

Eli afz na wozie ognulj rn do

Nieba IVzi?[y.

86x.
Sa rdana palus cflat ni Monarcha

A,IYI)'J1ki, zwycic?o ny o d Arba

ce ta Wodza Mec!(IW, fam {i? [pali?
na (Io ne , kroi y w j(l,hvi? kaza? w

M!dclt. fwiirn Sto lecz n ym N In i ..

we nnwc\'nym. Na mm {j? (ko? ..

czy h Monarchia A1fyryiczyl{Ow,
a oc! Arbacela zacze Ia ur; Monar ...

chia Medow.

8;0.
Licurg,us pof?a nowiwfzy prze

zor.ne }h a wa Lacedemoncz ykom ,

n profi! u nich, ?e mu plzy{i?ijli,
na ut rzvrn i ni e ich do ies,o Pow ro ...

tu, uor vrn hm Iie ikna-t m wy
gli:l?le' z Pa rt y, ?eby do nich nie

.powl<1?d, ?y? dr)
?

rnrerci na Wy

fpit: Ki ct.i nazw.rney-! tam umar?.

31.93· Car a nus zona? pier wfzyr» Kro

le n'! Ma ceuonfk i f.1

3228. Urodzi] fi? Romulus.

Arc' ja.:; Gr e czv n z Korvntu ,

'za?o?y! Syr.d\.llze.· Miaao Sycylii.

?245· 1
..

C". Romulus Syn Rhe i Sv WII -,(1(-

k; NUm;rOL;.l Klola Alby, a WllUj?
.

t4:'" I

t



Lata od Lata pr;z?J

Czwarty Kres Dzieiow. Nerod«,St'.?JOY'2'

Sr...,ittta. Chryjt.

teQ:f)'Z Nurnitera zr; iol? i ?abi] w

bl?wJe Am11111d'a Brata Nurniroro-

wego, ktor v by? odebra? nietpra
wiedliwie Kr ol e rl wo Alby Nu-

mit orowi Dziadowi itgo. We

th\ te lecie potym to Id? Roku

3247. Romulusza?o?y? Rzym.

Pi?ry Kres Dzieiow

Znakomitfzvch.
;

Od Za?o?eniaRzymu,
do ?rn ierci Alexandra

vVielkjego.
Ten Kres ma w {obie Lat

429.

Romulus za?o?y? RZyln..

Teg;o? Roku Romulus zabi? Re

mufa Brata {wes0., mury z iczete

JlOWO za ?o?onego Rzymu, na

wzgard? R ornu lufa przefkakui?ce
go, i Pa no wanie Rzymu przyw la

fzczy? fobie chc?cego, iako pifze
,

Livl11S.

Urodzi? fi? Teblas Stary.

Ey?a birwavmiqdzy rrzema Ho- 669;33 ]1:
I ll2 fa ..

r



Laur prutA
Narodz.

Lata od

St 'VUlrZ.

Swtata.
Pi?ty Kres Dzieiow,

Cbryl]:

raciufzarn i Rzymianami i trzema

KUl i ac mtza nu .l?.lbanczyk.?Jl1l z

tak? umow?, ?e krorcgo Narodu

t rze y RycclZ: ZWYCI<;??, ten Na

rod Irm e fwnie da Na i odowi ,

zwyci??o nych trzech Ryce rzow.

Z,vycl??y?i Horacrufzowie ,
a

Kur iacru (zowie zabici. W'- dwie

lecie potym Alba zburzona, 1 0-

byw itc le Alby d« Rzymu prze

nie ?enl Rzymic?n Jmie wz i e l i .

judyt h z abi la Holofernefa Wo

dza N abuchodonozorowego.

Urodzi la fi? Sapho na Wyfpie
Lefbos w Azyi in Alchipdag,:>
le'l?cty Tak pi?knie wie rfz pi ...

faia , ?..: i=! zwan,i, dZle{j?r? Muz?.

610.

Nabuchodo noze r Krol B.lbi

?onlki po prze w i e tzczenh: D.nie

la Prorok .. Ik.u a ny od Pa na Bo

gll Zl ,ychc.:." i Inne grzechy ta ..

k.rn lOZU?DlI p-unicfz.an iern , ?e {i?
mu przez fiedn l ir zdawa?o, ?e li?
\V Wora I)rzen.iena. Przez re litdm

Jat pai? lic; z wotami, iad l r r aw? i

li ... no iak w'l?y. Po !j::Jmiu za? Ie

cu-ch plzyfzcdl do [0Z11mU, i zno

wu krolowa l \V Babilonii.

3435

550.
Sko?czy?a {j? Monarchia Me

dow ,
na .Atlyag;it:fic, kr or cs;o C y

rus z vyc I??y?, a zacz e la lit; 1\1e

narch ra Pc r fON na Cy rufie.



Latjprud
lVar(Jaz#

(.,·tJrJjt?

Lata 9d

StwoY'Z?.

Svot at«,
Pi?ty Kres Dzieiow

e"f! LIS wzio? Babilerug.3456

3457

544·

543-ey rus uwo ln i? ?ydow z niewo

li Babi lonfkiey , i z ?orobabelem

ich Wodzem uJd?ai zyclow do Je
ruzalem.

Umar? Ezup rodem z Frygii
albo Tr oady .

3458

Urodzi? Cl? Fil0zof Chi?n<i
3459

Ko nfucrufz , naif?.rw me i fzy W

Chinach.

Umar? S010n, ieden z liedt11iu

Mt;.clrcow, i Prawodawca Ate nfki.

Bzy mia ni e wypedzih z Rzymn
T'a r kwi n i ufza pyfznego, Kr o la

f\Vego, za gwah nczy11lnlly przez

Sy na ie.ro T,H klVi muf za Sexrufa

Lukrecy i D.unie Rzymikiey. Wy
rzekli (ic odtad Kr.ilow , l rzadzt

li liC; p
r <\' dw\;ma Konfulam i; do

ez afu obieranemi , Z ktorych pier
wfi b y h , junius Brutus, i Tarqui
nius Cnl lati nus.

Urodzi l liC; Pita?·)ra? Filozof, 508.
W Wyfpie Sarnos , na Archioe las u

w Azyi pJfo?oney. Wy Ipv A f- ,

.chipelas i blizfze Azyi, do Azv]

na le?a, bl izfze Z;j? Grecy; i Eu

lopy;clo Eur opy nale??; bo 010(ze

Archiptlagus nazwa ne
, p"dn? ne

icH



f,da
od

$t1UJrze.

??lata.

Lattll)Y'zed
Nerodz:Pi?ty Kres Dziciow
C/.:rjji.

jen mi?(lzl Azy? i rnicdz y Euro-

1)?·

ryb bitwa mi?hy Rzym ia na-
4 7? ..

mi, :1 We.ic r.cz y k.uni s-! {i ad a m i

1\zyl11i3n, nad l\zd,;! Krc me ra ,

?52 )'

t< r"z I'al.ka no z ow i acn 1)(.: IV Wid

k i.n Xlcfhie lh.tf·lll·yj ?lb(l Flo

l<:JJd.im !J?vn.1ca. W·u.:y b itwi e

zS!inc?" Trzvfla Sze?? Fab iufz ow

?;./Woc!ze111 f\?()im Fa b iufze m Ce-

b(,nelll, ierle n t y lk o l!';d)1I1? Vi-

bl1l;J11l1? n.izwa ny , wy Iz e d] z tt;y
b irw y , krOl! W k rorcc potym by?
KOl1fulem.

Urn,]zi? fi? w Atenach Sokrates 469.3531.
Filozof

3540. Uro-lz.i ? fi? Hi ppckrat= s \V Wy- 460.
fp;e Koo? \\ Azyi , by? to n-i if?a-

wniei rz y w Swiecie Lek-u z, za

czafow Iwoich.

3572. Urodzi? fi? Plaro Filozof w A- 428.
tenach.

3-110._ Bre n+us, Woclz Francnzow-kro )9° ..

r2Y fie w ten czas zwali G:lIlI,
z niozfz y w Polu Rzymianow- o

b lez ? Kzym. Rzymianie zgodzili
{i? 7 Rrennufem·;aby na okup Rzy-
mu Tyfi?c funrow z?ot.? d,Ji Bren-

nulowi , i ju? z?ot0 wa?yli, ale

Furius (:1milllls, oc! Z(;brtllie?' pe

1'07;-



«r;,(..' 23 ? -;

Pi4ty Kres Dzieiow

Lset « od

St ivo Ze'.

S'Wt.Jta.

Lat/( przt"d

N aro h.

Cbryji .

{f''lfypce Woifka , i od m?odzi z

Ml<l!rcczd(, i wf! fkuptone y , 0-

brallY b?d?l: z wiadomosc? ?ena

tu Dyktatorem, ude r zyt niefpo
dzrewan.e na Brennuia a znioi? go.

3616. Ur orlz.i l (i
?

Ar yftore l es, \V Sta- 384-
girze' Mi, ?cre Kr o ?ettwa M,1.,-e

c!nl1ikic-g,o, by?. pot Y 111 Uczn.e m

Plat'llv,a Naucz.yctelem Aic xan-

dra Wielkiego.

3625 Uroc!zif fi?, ,v Mie?cie Synope 315.
nazvu.y.n , \v AZyl m ru c rfze y po-
Io? .nvrn , Di'lg,ent;s F'i l ozot , na-

ZW wy Ci rucns, od Szko?y Cy ni-

kow Fi lozof o w. Slowo Cyfld(fhv
z oaczv P" Grecku, n ik mu nie

p r ze pufzcz.nacych ,
i niby k afa

i?cych. Umai? ten Frl ozof IV Ko-

ry nc i '; Roku od lhvorzenia Swia-

ta 3673.

3645 U ff)dzi? fi,? Ale xa nder Wielki 355.
w Mie?cie Macedonrk rm Pe l ?a na

zwanym-ktore fi? r e raz zow ie Zu-

chrya.

Ur odzi] (je Fi JnZr)f EDi knrus \V '-42•
Gre cvi , w Mie?cie Gllrg'lt1U111 na

zwanym.

3660 M.1I11iu<; W «lz 'Rzymfki, ka . 340'
?;t? fl r tc i

?

Syna fwe r o
, z.t to 7.t:

bez orrly nanfu iego z·niol? W"i'k\.)

f J·?tyil-

??'L ,h.?:>./er?.2. ?2tL--:YtJaJ';H.?· ?.rur
c 'r?:n,I"-,/

v.1:td/h ?./0 ?hv?/,f ,.kA'.L/Y&LS ,?h? -<L ?U.R·

/"'11 ? _

"\ r- ?

? ?oV?.#t"La?
(/l? ? t1Y?.n'?U?·N'I" uu?-!

na p'..f?7 /
?

'Y .e-0'""-?1-z/ ?< .?/e.:< .•
/ ?d •. h"CU..t:r?<..???4?W

c: 6

<-

..
'//', "

•

/. "



, ? 24 §
Lat« od

Stwurze.

S wiata.

Lt?l(! przed

N arodz;

Cbryf],
Pi?ty Kres Dzieiow

Lat ynczyk-w.odrnd zaczda {j? fll

i o wa k.irn. ??, \V Wo {ku Rzvm

fk im , i od tt.:so Ki e Iu znakom/trze

Rzymian zwyciquwa z.icze ly {i?.

336.Z iczo i królowa? w Macedonii

Alex.lJ1der wre lk i , k i olowai za?

tylko dwana?cre br.

335·Ca ?.i G: ccya obrala Alex,] ndra

Wielkle"l) Wodzem WoJJk Grl

ckich,na'?voin? pizcciwkcl-crfom.

334·A1eX:;lIldtr \V: e lk: otlzyma?
p i crwfz . wielkie: zwycit,{(,v() nad

Pe rfami ,
11 pl Z:::P!J vy Rze k i Gra ...

nika , w Fryg.ii albo w Tr oadz i e
,

Prow i ncy i 11.1 ten czas Pe rfk« .. y.

Or rzvn al Ale xande r Wielki,

clmg te wie lk ie zwycicflwo- nad

Per Iami , pod Mrarrem ] !fus na

zwanym, i przy Rzece JI1'us na

zwariey ,
\V Cylicyi PrOWiIlcy?na

ten CZ<1? Perfkiev , w Azyi mniei

[zey. \V tey bitwie Zona, Dzie

ci, i Matka Dariufza wz i?re od

Alexandra Wielkiego.

331 ..TrzY..fia Sz??dziefi?t Dam Rzym
Jkich, zmowiwfzy fi? z fob? , wy

nalaz ly fpofob taiernney , a {kute.

czney trucizny, ktor? farne robi

?y. T? trucizna wytru?y wielu

znakom ttych Rzymian, naiwi?
c ;: z is nil,.?0W iwr.ich \Vyda?a fi?

!Jl:YilI



?2,??
Lau PY'Z?ct

N aroe»,

Cbr!jjt.
'

Lata od

StwoY'z.

Stoiat a.
'pi?ty Kres Dzieiow

pClty?n t.i zbrod n ia , za któr? flra

co n o ich tam?e \XI Rzymie i?o

!i(;dmclzlefi?t. Ze Z,I? pod?ug ob-

1 z?clk,) N ?oganlklch W Rzymie
zn?y wa n ych , ob i e r a no Dyktatora
dl;] przLbta?an ia B"?kcJw Z,l publi
czne zbrodnie, krory Dyktator
wb i ia]

?

w ie k w Ko?cro! j ovis Ca ..

piro lim , dla tego obrano Dykta
torem Quinn liurn Va rum do wy
konania pomiellio11eg;o obrz?dku.

3 )0,AlU!: inde r Wie Iti orrzyma]
trzecie wielkie z.wyc i?ftwo nad

Dar yufzern Kr ol«rn IJe;:tlkim pod
Mia ?e m Arbell? nazwanym w

AtTyryi Pr ow incy i w ten czas Per

fkie y , pole?onym nad rzek? Li

chur. To zwyci?Il:\Vo zdarzy?o {j?
dnia, ktory przypada pod ?ug te

raz nicifzego Miefiaco w r achunku I

pierwfzego Liflopacla. Tu koniec

Monarchii J'erfow.

Tego? Roku DUYl1fz KroI Per

fki zabity od Be[lll{a iednego z

Mo?nle ifzych Pa now Perfk ich. Na

mm ii? lKonczyb. Pertka Monar

chia, a Grecka Monarchia zaczc?a

fi? od Alexandra,
,\

jaddus Naiwy?fzy Kap?an ?y
dowfki przyjot w Jerozolimie A

Iexa ndra Wie lk iczo. Alexa nder

za? Wielki cz y n i] ofiary FHlU

"E')g-u w Ko?cie!e ]ernzoliOlfl,ir::.
Ale-



?"16:§
JjttN- ol

5twurz

'SwiMa,

Lasa pr"zcA
Nar·oaz.

Chrjji.
Pi?ty Kres Dzieiow,

Alexa nde r Wielki z niof? Po

rufla Krola jndy ifk lego.

Ale xa nder Wielki powroc.] z
.

$674'
Jndyi do. Medyi, i wiecha! do

Miar?a MedyiJk\ego Ekbak rane

nazwanego k to i e rrua io rozet? ...

g io?ci na ko?o fiai Dwie?cie Pi?? ..

dz.iefi?t.

?16 16. Alexa nde r Wie Iki wjecha? do 324-

Babi lomi ,
tam prz y i o i Pof?ow

pruwie z ca ie e;o ?\vitlta, wk rotce

potym te;< ? Roku tam umar?,

podobno ze zbyrkow \V naporu.

Szof?v Kres Dzieiow

Zna kornitfzvch.

Od Sm ierci Ale-r

xandra Wielkiego,
Do Narodzenia

Chryftufowego.

Ten Kres, ma w fobie

la t 324.

3"'76 Umar l w Babi loni i Al-xander 3'24-
Wie lk I, nie mianow.iwfz y ?lc'ne-

g.o Na[[?pcy na Panf?wa fwoi e,

1)0



Lata pV'ud
N ,(V'u;I"".

"

ChrJJt.

L,ett a od

Stworz Szorty Kres Dziciow,
?'wtat :-t?

Po Z(;i?Liu ie!!.o Wdr1znwie Woi/k

i eso pr)c!Zldili lic KrIJ!dtwami, a

tik S;)nlo\Vt,Jdzti?() Gr cek .. Je albo

Ir.rpe r ium Gl ;:r;:Ul[Uill z acze lo {i?
od Ale xandi a Wldkiq;v, i na

nim fil: rko hezy io , a lec! wi?: {jedm

Lat
?

w ici lo (le i r rwa lo , rachu

i ac od Zwycie;(?-wa pod Arbel la IV

Hoku Trzech Ty{i?cZ1Jjm Szc?c

tcr ny m Siedmdz ie ??tyrn , do

?111 [e rei A lexa-dra Wiek iez o Za

P<1no\?·al1ia Alexandr« Widkie?.o,
z?r? Ape lles naif?.iwru eifz.y na

swi e c ie w ten czas Malarz, rudern

zV/yfpy Koos na Archipelagu w

Azyi polo?aney .

. <t?.

Pto!om<BUS

Phi)?us,
Kro

IC'Wit w EQ'ipcie . a teso KroJa

Si?d mc!ziefi:jt T?nmJczf)\? z ie.zy
lu Hcbra ifki ego na i?zyk Grecki

Bib!iq. Z ycl()\Vfk? wy riu tnaczy li.

Ten KrA! z cbra] Bibliotek? albo

ZoiO( Xi:1(j \V Ale xandrv i Mie

?cie E?i ptu , ni?;dy od Alexan

dra \Vitlkieso zbudowa nym, IV

k to r e v Biblintece Z3 ie?o Pano

warna Dwa kro? Hn Tv·{jt;.cy pi
fanych X I?? znaydowal o {i?, 4

pntym za infzych Krolow- do

piqc iu kro? Stu TyfJe;cy Xi?;
pi fa nvch przymno?y?o {j?. Ta

Blbliote[c? porym we dwie?cie

lat f'bto?'"lnyGh, okoto Gzafow

li':nf.,ltJcicy mie:c1zy
.

Ju!iufz 111 J.

Pompeiufz':m bi t'.vy z?;or2.1 I.l.

J?yro



?2g?

Szofty Kres Dzleiow

Lata przed

N «rodz;

Chr)jl.

LatR ,d

StwCJY'ZI!.

SW1Itta.

By?o bardzo wielkie trzcfienre

Zi enu w Wyfp/{: Rodos w AL.yl
na morzu Sl1dz:c:mnym porr ?o

ney. To trzq?e nie Zien I, IJba

Ii io Colorium Rhoc1iL1m? .Jbn Sfup
bardzo wielki, mi?dzy Iiedrn r

?
cu-,

danii Swiar a pol iczcny , fiu/la?

Apollina wyra?u i?cy. M!?cJzy no

gami teg;!) stupa, we wfz vrtkrm

b i es u przcchedzi ly narwi?kfze

ekr?ry Morrkie ,

Annibal Wnclz Karrag inczy
kow, zniol? Woitko Rz.yrnrkie pod
Konfu larni , Pawiem Em i ?iufze m,

i I'e renciuf? e m Waronem bitwet
1hczai?ce. W ter bitwie Czryr
dz iesci Tyii?c1 Rzymian z?ille?o,
Paulus Erni lius poleg l, " Annibal

trzy Korce nape?nione pier?ci on

karni zabitey SzJtC?ty Rzym/kiey
(!J Karrag iny odef? .. ?. Ta b ir wa

by?a pod Miaftern Krnne nazwa

nym, teraz W Krolenwie N?apo
Ii tv nrkim polo? onvrn. Zowie (j?
teraz to MiaHo p0 W?orku Ca nna

De rr rurta , i ba rdz ie i ieft do Wio

tki ni? do Miafla podobne.

Scypio A(rykanfki Pnb lius K"lr ..

ne lius , zniof?do fzczetu Annibala

Wocl?;l K<?l tag,ll1czy!\.0W,P0c! Mia

(km Z;?1na, [;:'1 az Zarnora nazwa-

llY I?

1



?l9?

Szorty Kres Dzieiow
LaUprZ?1I

Narodz:
Lata (Jfl

Stwvrz.

Swzat.1. ChrJJt:

nym, w A fryce w Krole?wie Al

g er teraz po?o?onym.

Umar? Plaurux, f?awny Wier

fzopi« ?acI ntk i, iede.n z nart?a

wni e ifz ych Pi far z ow K. me dyi
?act mkich. Rodem by? fen

Wre rfzopis Z Sarfy ny , Mldila Urn ...

bryi, Prowrncyt W?olkiey.

3816.

Zaczynal? Ji? Dzieie w Xi?

gach Machabc iczykow wyra?one.

Umar? Te rencius Wierfzopis,
?aci nfkrerni Komedyami (?awny ,

Rodem by? z Kartagury W Afryce
po?o?oney_

judas Machabssus zgino? w bi

twie wy:;;ralley z Bachidefern WIJ

dzern Dernct r yruza Setera Xrola

Syryj, zniol?fzy pie rwey w tym
...

?e Roku Nrka nora Wodza iego,
ktory tt? w bitwie zgincl.

Scypio Afryka?fki, nazwanj
Publius Emi li anu s , krory by? Fi ..

Jius adoprivus ,
albo Syn prawnie

przyzn:my,
i przyfp0fobiJny Scy

piona A rlykd?fkiC'?o Pubh i Cor

ne li i, Zwyci?fcy Annibala poli?
Mia{?en' Zama w Afryce teraz w

Kro Itf?wi?:A lgerfk im- po?ozonym;
zburzy? do fzcz? tu Mtafio Karta

gi?l?, a Miefzk-ficow na infze

fiedlifka i mieifca przeniof?, za-

kaza ...



f",tda od

S!1'Jur ;J,

-$'wi .• ta

Lata prze.l

Szof?y Kres Dzieiow Nara,?z.

ChrJji.
kazaw Izv , aby nikt nie wa?y? h?
rm efzka?, ani buc/o Na? IV Kuta

g)nle. To Miano d?ubo e mulo-.

w.rl» z Rzymem, i wi e lc Woi e n

z Rz ymianarm prowadzi lo. Zbn

r?enie K.-lc:a:;iny {lalo {i? za wy
rokiem S,.Li'lLU Rzymlbegn.

Urodzi? (je Cycero , \V Mie?cie 106.
Ar pi teraz A?pl;'O n,lz,vlnym w

Kc c leftwre N ca poltramkun p'Jlc
?

ony m.

Te\.jo? Roku urodzi? {i? w Rzy
mit: Pornpe iulz nazwany Magnus.

Urodzi? {i? \li Rzymie Lucre tl- 94"

ue; eCHUS, f?aw ny Wierfzopis, pi-
Cd przeciwko Nte?ruie rtelno?ci

Durzy, ale iu? w ten czas cierpia?
czara'mi porriicfzanie rozu mu

, na

co (i? wizyfcy Dzi ei opifowie zg;a-
dz ai

?.

Rzym obl??ony i wzi?ty od 87-
trz-ech Woifk, w?afnych Iwoich nU .??enf..fo
Synow i Obywatelew Maryu- ?I ," ?

.

S f ,,'[/2y?r'
fza, ?ylJny, 1 ?rtoryll za: &.Ju? tid
Pn WZ1C;:Cll1 Kzvmu , Wiele

krwl?. ch
rozlania, i rabunków W nim by?ooA/

?
? »::

(7J?,?-<N"'''? ?
1/ fk" 1M' V?L?'.!'1..

Sv lla Woc.zRzym lWZIO 1::1-
86:

.

fin Ateny, t? Bz eczpofpo l n
?

w

Prowi ncy? Rzymfk? obrocrl,

$)'11a oblc?? i wzi?? Rzym, w 82.

ktorym



3t
Lata o"

St7'JOrZ.

Swiata.

Lit IX t,.zctl
Neroa»,

ChY'?#.
Szofty Kres Dzieiow

ktorym moc? i gwa?tem uczyni?
lit; Dy ktat or cm-albo Nai wy?(zym
RZ?"Zc? Rze czy pofpohre y Rzym
fk iey , pf"Jtym wielu zacnych Rzy
mian wyg,ubit.

3920•
Urodzi? li? w Weronie lhwny 8e.

Wie l (z0pis Carullus,

3921• Sylla z?o?y? dobrowolnie Dy-
krarur?, poi er ha] do Aten, Ol \V

79-

rok potym umar?.

U(l')dzH li? Wi r?iIiufz l?awny
Wrei fzopis ?act nfki w Mantuy
Midcie Wlofkuu.umar] ten Wic:r

fzopis w piq?dz iefi?r ym pi?tym
Roku w i e ku fwca o w M I e

?

ci e

BllIndufium, teraz""" Br inclif na ..

zwanym,
w Kr o leftwre Neapoli

ranfkim lez?cym.

Urodz i] li? w Mie?cle A mi

ternle , teraz nazwanym
San Vit

torino Sa luft ius C rifp\l?, l?awny
Hu?orvk Rz yrr-rk i , by? ten Salu-.

fiiuc; Senator e rn , ale dla zJych 0-

byczaiow, odf?dz ono go od Sena

tu, i ecln. k potym Iulius Ceiar

przyw(oci? go do Senatu.

UrodzI? {j? Horacyufz f.bwnyWier

fzopi s ?aci nfki, w MiLscic We nu ..

zya nazwanym w Kroleuwie Nea

pohtafukirn ld?€ym,umad i??wlly
ten



?32?

Szofly KI es Dziejowi.
Latap'l"zeJ

Nar'odz.

t?ta od

'StWOi":'::::
C hl'j1t.SW/Ma.

ten Wierfz lpis w Pi?dz i e ??r ym

SlOd,nym Koku wieku fwt;g;o.

K ttyli na Rzymi anin fprz y (ja?;t
{j? z wie l? M?odzi Rzymlkiey
zbi odrnarr.i r?awney , aby Rzym \v

ten czas Wo inarn i z.n rud nu JlV, i

z Wouka ogolocony, pod wtJ.dz?
iw oi? podb i l , przy tym f JLzy'it;,
?cniu pi li krew w?aftl? fprzyfi?
gH z Katylin? R.:ymi;tI1it; ale

Cycero i Anroniufz b?d?c w ten

czas Konfularni , dowiedzieli lic o

tym tai ernnym fplzy{j??enil1. Ka

tylina z Rzymu wygnany, w rok

potym Z6; not w bitwie, ktor? mu

wyda? Pctreius-Wodz Woifka An

toniufza Konrula,

6 ).

53·julius Cafar Wcdz Rzvrnfki

zwyci??y] we dwóch bitwach Bry
ta nnow, i wielk? cze?? Bry tan-

11i i, ktora fiec ter z An? Ji? zowie

w Prowincy? Rzymfk? obroci? .

Ca?a za? Brytannia, dopiero za

Dornicya na Cefarza w Prowincy?
Rzymlk? obrocona.

5t.Craffus Wodz Rzymlki Z?;ill0?
prawie z ca?ym Woifk ie m fwoirn ,

w bitwie przeciwko Partom pod
Mia(te l Sv CI 11:1 ka mzwanvm \V

Mezopf)tanii pole?onym Ze fru

Tyficcy Woifk:t iezo , tylko dz ie

{j?? Ty(i?cy z tey kletki wyfz?o.
Niegdy Partia iefl teraz Prowin ...

CY1



Szofiy Kres Dzieiow. LtlttlpY'zedt.o« od

St ixor:z ,

Swiata.

Nat"'odz.

cy? Perfk?. Zowi? teraz nie;dy
'hr!J/t.

P;trty?, Arak, albo Jerak Agerni ,

po ?acinie l rata P?rfarum. Me-

zopotarn i z:;l?'ta cz???, w ktorey
by?a Sy nnaka Mia?o , Idy \v A-

zJi m i?dz y Rzekami Tyg;ris i Fu-

frates, a teraz iefl: Prowi ncy ? Tu-

reck? Diarbe k nazwana ,
ku po

micniorrey Perfkie y Prowi ncy i Je ..

rak Agemi nazwane y po?o?on?.
Z\! ino] Crafius za Pano\vania 0-

ro'defa Krola Partow ,
Wooz za?

Parr ow, ktory Cr afiufa zwycit;.?y?
zwa? ii? Surcna.

Zaczeh {j? Woina mi?dzy Pom· 49

peiufzern z Seliltem z??czonym
z iedney , a CGefarem Wo-

dzem Rzym!kim z drugie y {ho .•

nr, o to: ?e Carfar obawia? {j??

?eby mu nie odebrano Rz?dow
WOI!1<a, i Francy i, w ktorey fi?

zbogaci?.

Byh krwawa. bitwa mi?dzy 41
Pornpe iufzcrn a Carfarem w 'Tefia-

Ii i Pr owincy i Greckiey, pod Mia-

{tem Pharfa lus nnwanym. jul ius

'Ca::far znio!? \v tey bitwie Pornpe.,
iufza, który fi? umk nol do Egiptu,
do Ptolomeufza KroIa E;ipfkie;.
go, rnai?c tego Krola za Przyia-

ci ela fwego, :lle Ptolvmt;ufz, kaza

wfzy glow? uci:}? Pompeiufzowi,
odei?a? ia Cxfarowi .

•

Gi Zgo-



Lata od

St txor ze.

SWt.?ta

Lata pr::ed

Szcf?v Kres Dzieiow N'ar ods:

" r;hr?'it.

3953. Z'torza?a w Ale xsndryi w Egi- 47.
pelt J 1,;"if,,\\I"lilt:..? IV ten czas

II;! ?w i ec i e B10IlOtd ... ,j l\( Ki ola
.

Pr ilomeufza Fi ladelfa ze l;} ana,

3954. Karo nazwany od Utyki, ro-

Ip.icz.u?c , ?e: Wolno?? Rzyn.tka
upada la , {Jen il? zabit w Ui yce

l\1ie?cie Afrykanfkun. Dzieiopi
{OWI e zuw?1 Katona, Katr n e 111

oel Ut Y ki, dla te3;o, te ile; w Ut y
et: zabi?.

3956. Senatorowie Rzvrnfcy , zabili w
44-

Serracie juliufza Cefa rz : Katlius

n,lip1c1wlZy ?o pchno] , Brutus

tak?e ?o pch noiv lubo i ak o twi e r-

dz.? DZl (. iopitow ie by? Sv nem ie-

go. Tozabuiftwl) Hafl) {je; w

Rzym(kim SCI1;lciC"", Dnia Pletl1a-

{tt''? o M'l re.i Ki Ikclclzi, (iat ra-

zy '"'pehni(;ty by? Jl!l?ll?, a'u nog

Star Iy Pornpe iufz a
, by? dokona-

ny, l dr-b it y .

6 35;. Okraw ia nus Caifar, Anrcnius, i 43·

Le ord 1<" mai-re wiejkit Wo ifk a w

Rz (I")eh l w?Jclz)' twoie y- Zt:1CZy-
)i h? z 1r b? II'"! zz ube Oiczvzny i

Kzy u-u Pottanowi li Trru mvi ra-

runi, +lbo Rzaclv T.I zcch Me?ow,

i naiwy?Cz?. (;1 'c fob, e przyw?J-

·.fzczy li. Kazah W )('cz?tl\t!ch

Rz?-



Lataprz?J

Szorty Kres Dzieiow
N'ar od zv

Chr!j/?,

r.a« od

St7.Jjuyz.

SW:.Ata

Rz?dów fwo ich , wielu zacnych

Rzyll1ian wytraci?, mi ?clzv ktore

nu [?rtlCOllO Cycerona. Poflano

wiony ten 'Friumvirarus Dnia

D\vudzidL'So Siodlllego Novern

bris Pliz,! ni c kr: rzy Dz.ie i op i

rowie, ?e len T'riumv rratus, Ila

no\ pod Mia(k111 Borinoni? na

rnal e y Wyipif', kt oi? czyni Rze

czka R:::rlO nazwana, ni e da leko

Borinoni i plyl1:?C(I, ;J bli(l?() Ferra

ry IV :Kzc:k? Po wpadaraca.

Okt awi a nus Ca:far i Ant onius ,

dwa: T'r yurn w iro w ic znie? l] Bru

rufa l ICt{[inb pod Mia flem Phi

lippi W Maccdo ni i Pro wi ncyi
Greckie y pcio?onym. Brurus po

przegraney b i t wie , upr()fi? Przy
i acrc la h\. (;g,o Sr rar o na , ?:..go za-

bi?. KaHius fam fi? zabi i.

Tego? Roku urodzi? fi? w Rzy
mie i?awny Wierfzopis Tibullus.

3959, Urodzi? fi? 'T'iber ius y kr ory po- 41.
tym po AuC;t;?cie by? c-,

f.irzem Rzymrkirn .

.3 96 o. Marcus Anto nius T'r iumvi r 0- 40'
?eni]' liC; z Oktawia Stortra Oktn-

wiana Tryurawira.
•

396 9· A?ryppa Wodz Tryurnwira 0- 31
ktaw i ana , z ni of? w bi t vi e mor -

C2 fki ey



Lat? od

Stworz.

·Swillta.

Lat a prze«

Narudz.

ChYJ}/;.
Szof?y Kres Dzieiow.

{kiey pod Akcium Mia{?em w E

ViI ze w (f(tcyi po?o?onym Anto

riiufz a Tr yum WILl, i Kle epatr?

Krolowa E?ipflq. Ta bitwa 1110r

tka b)' b Dn i a trzeciego Se ptem
bl is , \V Rok poty 11', A nt ouiufz

fam ii? Z? bt t \II A I e xandryi Sto?e

cznym Mie;cie l!g;ip{kim. T3m

?e i Kleopatra ?mier? fobie za

(la?a przez' przyfadz.cni e (:0 Serca

i:ldowney j atzczurki Afpis na ..

zw:me)'.

, '

'?910' Urodzif fi? w Paduy f?awny 30.
Dz.ie io pis Rz y mfkr Titus Livius,
umar? za? w pocz?tkach Partowa

nia 'Tyberiufza.

Oktawian Ccf.arz Samowl.idca 28. /"3972.

Rzymu, i prawie cafeg,o sw i ata, /tilf 17!-0 I ';{

krory byt od Rzym ia n lloClblty, ?"?A!f(ftt ".r :hA!

przez moc i gwa?t Oiczvznie u ..

/V2T rA.//?L?)C'b.'
CZyl1lony zoH<lw[zy,. wz io i

Imie?.
urI7 .. c-?i"'· ... ?

Au?u1?a za zezwoleniem Senatu. . f e »:

?? 0/ 'd.-<?:Pl.FO

AllZUO: Cefarz wydal' za A- 20J"e,n /b.?/U
g.rypp?Wielkit:g;o Woiownika , '1>rlj,f'b'd

v·
...

3980.

Wodza Co rk? fwoia j e dynaczk? 4- -l. ?
Juli1' Wdo\V? Marce lla Si e Grzen- '?//>?

{.

ca Iwego , z Si0itry fwey Okta- ,,??I' ?

wii fp?odzonego. Ten AgrYPPil
v

wyihwi? w Rzymie Ko?cio? Po-

gahfki Par.teon nazwany, krary
do tych czas, iefi praWIe w calo-

?ci, i z?wie h? po W?o(ku La Ro ...

tonda.



•
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Szofty Kres Dzieiow.

Lata prud.Lata ,,?

St txor z;

Swiata.

Narodz.

Chr:)'!f.

tonda. Pomi eniona Julia, gdy
P:' ?mierci A5ryPPY' palz?a, za

T'yber iufza t i zecieg o M??a {'we

go, tak -{j? ol?awda rozw ioz.ie m i

obycza iarm , ?e i? Ociec iey Au

guf? poi?a! na wygu'al1le, i na

wyg,naniu za Pa nowama M?ia
fwet;o ryberynfza Cefarz I, w u

burlwie i n iedcrt arku, a n ie kro

rzy Dzieiopifowre twierdza , ?e

z g?odu umarla, byw{zy Jl(?yna
czk? All?;n[ra, a Dz.iedztczk? pra
wie calego okr?gu ziemi.

Urodzi? het w Kordubie Mie ..

?

cie Hifapanfk im Seneka Kr afo

mowca, OciEC Seneki Filozofa,

Nauczyciela N e rona , a Dziad Lu

lewa Staw r,ego Wie r Izop: fa.

8.Umar? Mecenas Prz y iaci el nai.

P C>cl u Cd fz y Auq;n (b. Cefarza , a

Wielki Szacowrnk Uczonych Lu

dzi.

I.
IHerod plerwfzy nazwany Wi el

ki, te n fam, kro ry potym w Be

t le ern Niewinni?tka wygub il ,

ft raci? kaza? dw och Synów Iwo

ich, Ale xandra i AryA:obula, kto

r ych Matk? Mrrvann? , a Zon?
fwoi? dawnie)" flraci? kaza?,

3 $}9 9·

4000. Dnia D\vudziei?eg;o Piarego
Decernbris, z 1 cza{o\1/ Auzufta Ce-

C>'
;ol

{;HZl.

I.



• 38?.'
Lata od Nit

roa zenia Siodmy Kres Dzieiow,
ChrJfiu ..

jQWegQ, farza narodzi? {i? CHRYSTUS

130G Cz?owiek z Czy1ley Pal1JJy
i Matki MAR Yl w 1\1id":lC Re

t leern Jo Pokolcr ia Judy na l eza

cym; pod?ug Swrerego juf+y na

Meczennika, o cztyry Ty {I'!(.e

'Trzytta Sie dmdz ie n?t Pi?? k r o

kow od Jerozolimy po?o?onym.
Panna i Matka Botka MARYA,

by ta Potornka Judy i Da.cida ,

iako te? i JOZEF Ka rrnic ie l

Chryj?ufow, a Czyfiy IV! i? Pa n

ny MARYI, i rn n i ernauy Ociec

JEZUSA.

Slodrny Kres Dzieiow

Znakominzvch.
ol

OdNarodzenia Chry-
flufowego,do zburz e

nia Bo?yfzcz, i za ITI -

kni?cia Ko?cie?ów

Poganfkich, za Wy ...

rokiem Konf?antyna
\\lielkiego'l

Ten Kres rn a w {obie

lat 331.,

Do Narodzonego w Bet Iee m
l.

Chry ..

\

r
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t::1ffiI.
\

'.l }?

Lata otl

N'croazc- Siodmy Kres Dzieiow.
ni.e cbry-

/tztjtJweto. CI-IR YSTUSA M?drcow ie od

Wknodu ZJ l}!ze.v!)dnd?a G.v a-

I
zd? mai?c , przybyu fettult<?nLl",

Swi?ty Amt)ll'?y, i widu tJa,u?o

Uczonych rwierdzr-z e tyCI1 LYl?'!l
c )W, trzech by?", l ?e.. ??y 11 K, OLI

mi. Co i Kose.ot Swi?ty tWIt.r

dz i.

Teg-o? Roku H::r0d wfzvttkie

dzieci: nie (i.u[zt;, iak dwu'!tltki,
w Bet leem wyci?? kaza?, ktor jch
?e na tr zy I'yfi?ce wycicr o , wre lu

Dzieiopuow , cfob liwre Greckich

?wiadczy.

P3n JEZUS dwuna ?o let n i
,

naucz a l IV Szkole ]e[(lz::dimlkJc.:y,
pytai?c Dokroi ON i Nancz yc ic-

10w, l odpowiadaj?c tym?e; N au

czycie lom.

12.

Ur0dzi? {je \V Korclubie Mie?cie

Hifzpaillkim'Senek Filozof, Syn
Seneki Kratomowcy , a N dUCZy
ciel Nerona, kn.ry go k za i {ha

ci?.

Umar l AU!!L11l Cefarz \V Mie

?ci e No!a na-?\\T,.jnym, IV Króle

f?wi e Ncapojitantkin, po lo? onvm.

Po Au;u;cie l an?p.? Tibei ius.

Umar? Owdiu tz Wicrfz'lpi< 113.

\vygpaniu, w Mit?c;e I'on- I V.l r,

w Bu l-

11·
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Siódmy Kres Dziciow..

Lata tJd.

Narodz:

CjJrJ!t:

w Bulgaryi, i blifko tego Miafia,.

pochowany i?{?. t

Urodzi? fi? w Rzymie Perroni

US, f?.lwny Wierfz-ipis Satyryk,

którego potyrn Nero nr aci? kaza?.

Ten Wierfzopis ,
bardzo czyfl?,

?acin?, bardzo nieczytle , i wfze-,

tecz ne my? h wyra?a?.

18.

Urodzi? fi? w Bzyrn ie Qui ntus

Curtius, Dz ie icpis Zwyci?ftw A ..

Iexa ndra Wielkiego.

Swie;ty Jan Krzciciel, okrzci i

Chryf?ufa.

Chryflus wfkrzeiil ?azarza.

Tego? Roku Chryfius Ukrzy ..

?owany , umar i na g,l!rze Kalwa .....

rya nnwaney, blifk» Jeruzalem ..

po ii?onej-. Dzia?o fi?. re za Ce

farza Tyberyufza ..

Nawróci? fi? Saul, i ckrzczony
od Ananiafza, wzio? potym Im i e

Paw?a iak zofia] A poftclem Naro ...

dow. By? ?wi?ty Pawe? Uro

dzenie m Zyd, z Pokolcnia Be nia

mm. zSt-kty Faryzeufzow, ale ?et

fie rodzr] \V Mie?cie Tharfus na

zwanym w Cyhcy i Prowincyi A ....

z)' ? runicifzey po?o?onym, a to

Mia[?o mia?o Przywilej od A.u ...

g,ufia



?4l.'\?

Slodury Kres Dziciow,
Lata (j!p

1Y arodz ,

CbY'J?t.

g,uHa Ce farza, ?e kto fie; w nim

rodzi l, Dl t Obywatelem RZyUl'
fkirn , (!la tego Sw i t;ty Pawe] byt
RZYlllfbm Ocywateiem.

,)'6. ?wi?ty Pi ot r zo rla l pierwfzym
Bi (kupe m Mia{ia Amiochii w Sy
ry i po io?o nego. Byi Bifknpem
tego Miafia a? do Roku czt e rdz.ie ..

!kgo drug,iego, potym odi echa!

do Rzymu, a Swierego Jgnacqo
M?czennika w Amiochii na Bi

Ikupfiwi.e zof?awi i , 'Twierdzi

Opat du Frenoi , ?eSwi?ty Pior r

by? przed Swi?tym jukubem

picrwfzym Rifkllpem jerozolirn-.
fk irn , nim zoHa? Bifi<upcm Antio

chenfkirn , ale ma?o ·.D?iei()pifow
i e f? teg0 zdania. S? ni ekrcrzy
Dz.ieiopifowie, krony rwrerdz? ,

?e SWI?ty Pi orr Ewodinfza nie
,

?wi?tego Jg,naceg,o Mecze nuika

na Bukupftwie w Anr iochii na.

fwoi rn rnie i Icu zoft a w i l , iednak

wi?cey ieft Dz ?e iopifow ,
i przy

czyn Iepiey dowodz acych- ?e

SwiG.ty Jgnacy, a' nie Ewodiuiz ,

nai1?pi? na Bifku pflwo A nt i o ....

che nfkie po Swi?tym Pietrze.

Tego? Roku urodzi? fi? Quinti-_
Iia nus Kraforuowca Rzymlki \V

Mie?cie Hifzp.mfkirn Kalahorra

l1ctZwanym, by? potym Nauczy"".
ci::lem Wnuk<J\v Domiciana CefA'"

rza



.? 42 ?

Siódmy Kres Dzieiow,

L?tR od

Naru'tz

CbrJji;

rza z Domieylli Sierlrze n icy ie

go z r xlzonycn, a Synow FaWIII..

iZ4 Klementa.

Unnr? Ccfarz Tyberiufz, a po
nim naft? pi? K-tiu::. Kah?ula.

Urodzi t {i? w Kordubic:: w Hi

fz paru i Luka nus W rerfzoprs , Sy -

riowiec rodzony S:.;ncki Frlozofa ,

kaza? go potYlll uraci? ..l\J?;ro

Wierni Clwyfiufowi w Anrio-,

chu . teraz Mre?c:« Statecznym
Syryi, zwa? (i? Ch.ze?cra narni

zaczc h , od Pana Chryrtufa. S?owo

Chryi?o? Grecki", znaczy narna ...

fzczonego, a i?owo Chrc ftos Gre

ck ie znaczy, dobrego i po?yte
eznego.

Tego? Roku urodzi? {i? f?awnj

Wierfzoprs ?acinfki juve na lis W

Mie?cie Wlofkirn Aquinurn 11:1-

zwanym.

Zabity Cefarz Kains Ka1igula
przez Che reafa Wyfokiego Urz?
dnika Woifkowes;o. Naft?pd po
nim Cefarz Klaudius,

Urodzi? fi? Wierfzopis ?ac.in

{ki M:?ltiahs w Hi fzpani: w Mie
?

c ie Bi lb i lis , teraz Bibiera na-

zwanym.

Bylo



cO§ 43 ??;.9

Siodm V Kres Dzieiow

Lata od

JV ar od ze

Cbr)?l.
"

..

By?o \v Isruzalern COI1,-iJil:m,
albo Z[;or, pod Pie rfzenrlwem

Swi?tl..g,o Pi ot r a
, zawarr o na tym

Zt?, [ZL, ?.e Chrzc?c ia ni e nie

wfzynklt Stareg;o Zakonu UHawy
zachov y ni: powt n ni , ofob h wie

od ()?J1.z:.Zotl1Ia Cln zc?ci aui C;' uwol

nieni.

51.

Kl? ud i us Ce farz umar? otruty

PlztZ Zont;, fw(,i? l-1grypin?. Na.

fqpii po nim na Ce iarftwo Nero.

54·

58 Urodzi? (i? w Rzymie Korne

Iius '1 acirus , S?awny Dz iciopis

Z(?yrI\{ki.

59· Nero Cefarz kaza? zabi? Matke

Iwoi? A;rypin?.
-

Swi?ty ?ukafz fkonczy l Ewan

geli? Iwo i? Greckim iczykiern.
Pifa i i? za? z powidei ?wi?tych
Apofl:olow, Pi?tra i l-'awla.

60.

Swiery Mateufz fkoncz y] Ewan

geli? fwoi? Heb raukirn i?z yk iem ,

61.

Swi?ty ?ukafz {ko?czy? Dz ie ie

Apofiolfk.ie Gr eckun i?zyki em.

Swi?ty Marek lkilhczy? Ewa n

g,e I i? Iw o i? z pow icsci Sw i?re ?.O

Pi otr a. 'Tc rtu l i a nus twierdzi, ?e

mu J?} Swi?ry l'iotr dyl\to\'v;)?, a

znacz n i



Let« od

Nurodz: Siodmy Kres Dzieiow
e.br:;ft·

znaczni Dz ieropifowle twierdz?,
?e S,V1Gi y Marek by t Siefu ze ii

cern S>vi'it<-'!,o Pior ra . SWlt;ry
Hier ..mim pifze , ?? Swiqty M,Hek

pIrat ENal1;?:.II? Lvoi;l, Greckim

ic;.Zyli:lt;l1l,. i to zdanie ic t? p<:;

wu.e ifz; , ni?eli inne, bo Sw.e t y
Hre roru m byt daleko bll?'zy wie

ku S'N[?lc;O Mar ka , ni? e l i R?to

.?1111S i Ca rmctus , ktorz v rozumie

i?, ?e S\?'i?ty Marek Vi Rzymie
pi fz ?c Ewangeli?, pifa l i a P) ?:a

e i n i e . Rzecz potpol ir a We n. cka

}>oka:(-I?ie w Lvoiey Bibl iotece kil

ka kur Ewa ll?.eli i Swr?t ego
Ma rk«; przydale Cal metus ?e C?
tak n i:. czyre lne , i? tylko czartk i

liter rozezna? IV. nich mo?na. Z

tych, krorzj te karty widzieli,
icdni twi e rdza, ?e czarlki liter w

nich w.dome , -f?, podobnieifze do

Greckich, a drudzy 1 wi e rdzn , ?e

f?. poclobn i e i Ize do ?acuukich.

To pi Ize Calme tus.

68'. Nero Cefarz fam {je;, zabi?.

Tego? Roku Galba po nim na

Cefar nwo nafi?pi?, kro ry wk ror ... ,

ce porym zabity ud Zo?l1ierzy
!\zymikich.

?

•

Po zabiciu Galby, nafi?.pi? na

Cefarftwo Otto; ktory tego? ro

ku fam he: zabi?. Panowat ttzy

Mlc{j?ce:



Lata od

Narodz;
Sicdmy Kres Dzieiow

c/Jrj)'jl.

Tego? Roku po Ottonie nait?pil
na Ccfarft wo Wirel liufz , i tegot
roku zabi ey. Panowal o?m Mie

:fi?cy.

Tego? roku Vefpafia nus nafl?

pi? na Cefa rftwo po Wir e lhufzu ,

fam do Rzymu z Zyclowlkiey ZJe

rm poIpidzywlzy, zda? Tytnfowi
Synowi woi n? Zydowfkz , ktor?

przed Synem przc;z dwie lecie

tzcz e;.? II wie prowadzi?.

,,/0. Tytus Miaf? o Jeruzalem i Ko-

?cio l J erozohrnfki wz io]', potyrn

Ko?ciof zburzy? <lo Izcz?tu rolka

za?.

Umar? Vefpalianus Cefarz , a

Tytus Syn iego po nim na Cefar-
19·

ftwo nafi?pd. ,

Tego? Roku Gura ognif?a We

ZUW1l1fz nazwana pod Neapolim
b?d?ca, z'afypab wyrzuconerni po

p io lami dwie wielkie Miafia,iedne

Pompea, drugie He rkulana na

zwane. Terni? popio?ami zafy ..

pany w ten czas Filozof fiarfzy
Plinius naruralifta. Ten cieka

wo?ci? zdi?ty, nazbyt (j? zbli?y t

ku Wezuwiufzowi na o kr?cle fwo

,im, z ktorym zafypany i pogr?
...

'iony w S??bi? morfk?.
Umar?



Lata od

N,tY'u:tz.
Siodmy Kres Dzieiow.

Chryj/.

81. umar? Tytus Cefarz nie bez

pode irz enia trucizny od Do rn ici

ana Brata, iN ail?pcy Iwego daney.

Te?o? Roku zac.zo] Pa nowa?

Domicia n.

Urodzi! lit; w Rzymie Sw ero nius

'Tranquil lus DZiejopis Rzyn./ki,
by? potym Se kt erarzern Cefarzu

Adry ana.

Zabity Domician or?ami z I ....

mienia Cefarzow, a dWllnatly od

juliufza Cefai ?. Luboza? p? Do

micianie ?aden Imperator Rzym
tki nie by? z Domu Cefa rzuw , je

dnakowo wfzyfcy zwali fit;. Cefa

rzs m i.

Tego? Roku .Nerwa m{l?pi?
po Dornicia nit, i zolta? T'rzyna
f? ym Cefarz e rn Rzymskim Ro

dem by? Nerwa z Micl{ta Nar niw

Prow(ncyi Wto?kit:y Umbryi po?o

?nneg,o, ale ?e Przo-lkow ie i e z,o ,

wyfz/i Z Wyfpy Krety na Morzu

Srodziemnym \'II Europie po lo?o

ne y , przer0 Dzieiopifowi e nie

pocsytui? N er we za WI,)cha, ale

za Cudzozremc i. Kreta wvrpa
ZOWIe fit;; re r az Kaud ya , i iei1 pod
Panowaniern Tureckim,

.?,
.i

',I li
II"

'"

t: I?

l

Tego?



"r.
.

\' 4 7 ?)$,
t.a« od

Narudz.

CbrJft·
Siodmy Kres Dzieiow,

Tego? Roku Swi?ty Jan Ewa n ...

gelifia uwolniony od N c:rwy Ce ...

ia rza z wy;nania na w vfpie Pat ..

mos- I n Arch ipelag 04 ku urzcg orn

Azyi m ni e i Ize v prdo?o1iey Na

te Wy?;l1 .nre by? poi?any od ])0-

m ici ana Ce Ia r za; P"l\vfoci? Swi? ..

ty]" n z wvan.mia do Efezu Mla

Ha AZJi m nie ifZt y Pdd? S\Vi?

ty Jan r.a Wv tp: t Parrnos Obia

wie nle , alb" Apocaliplim,lt;,zy
kiem Greckim.

Swi?ty !an sko?czy? w Efezie
EWd nlSdi? tak?e Greckim it;zy
krem Pifze Calmetus, ?e Cen

ci lium Ephefinurn, to zel? Zbo r

Efezki twierdzi? ?e Ko?ci S\Vi?-

97·

tt'go Jana Ipoczywai? w Efezie,
co {l? zda ie by? jawnym dowodem,
?

e Swi?r y Jan umar?, lubo widu

unzymywalo, ?e nie umar?.

98. Ut:nar? Nerwa Cefarz przychyl
ny Chrze?c.anorn.

Tego? Roku 'Trai anus na fl? pi? n'?
Cefa rflwo po Nerwie, roclem by?
Tra ianus z Miaf? a Italiki, w An

daluzyi Prowincyi Hifzpanskicy ....

po?o?onego.

'Trai an zniof? W bitwie102.

Decebala Krola Dacyi, ktory ]l()

przegraney fain fi; zabi?. Po

tym.



? 43 §
Let« od

Naradz.

Cbr):/t.
Siódmy Kres Dziciow,

tym zwyci?tlwi e Dacya , Prowin

cy? Rz.ym,>k? zoitala. Dacya na

te n czas zawie rala W fobie cze??

\Vc;?;itr, cz??? Multan, Wo?o
f?czvz nq ca?? l CZt;?? Woiewodzrw

Podolskiego i Braclawsk iego. Jel?:

podobiehftwo- ?e Wat, ktory do

tych cz.is IV Polfzcze , zowie fi?
wa? Tr.uana , by? oko lo tego Ro

ku fypany, dla Jgranicztnta i ob

warowania od narazelew Zagra
nicz nych Dacyi Prowincyt na ten

czas Kz ymsk iey.

Zydzi Obywarcle Miana w ten

cztsCyrene, r e taz Kalroan J1a?

zwanego nr Afryce w Krolcflw ie

Barka w Earbaryi po?o? inego, Wy
cieli oko lo Ewoch kro? fiu Ty
fi;cy GrekolV i Rzymian, wn?

t rz nosci wy c i?tych Ludzi iecl li, i

skura ich okrywalt fi?. Pol?a?Tra

ian Ce larz na poskromienie ich;

Marcia Turbona Wodza Rzym ..

skiego, ktorv ich zwyci??y?'i po

wr?kfze y cze?ci wytraci?.

Umar] Traian Cefarz , nafta-1q.

pi? po ni In Cefarz Adrya n.

-

U(.)dz; ? lic: \\.7 Rzymie juf? inus,

f?awny Dz ieiopis.

Adrvan odmieni? Irnie Mial?a

Jerozolimy ,i fl)(kJza?,aby {j? zwa-
'3°·

. la



? 49-§et

SiOt?Uly Kres Dzieiow ..

Lata od

Nar·odz.

CbryJt.

la JElia Capiro l ina, od Imienia.

fweg;,o JEli:lls, k.zat tak?e, aby VI

tey Eli i , iak naiwie;cey Pogan
budowa?o {i?. •

Zyclzi ]er0zolimfcy podnie?li
Worne p rze c i wko Adryanowi., ale:

dwa razy znie ?cni od ju liufza ?e ..

wera Wodza Adrya nowego,

lp.

Rzymianie wycieli pi?? kro?

o?mdzit:{i?t Ty{j?cy Zydow bun ..

townikow, rak dalece, ?e Ziemia.

Zydowika uczynih fi? Puft yn i?,

Zakaza? Adrvan ?ydom znaido ..

wa? fi? W Jo':,rvz0limie, na krorey
Bramach Pofia? Wieprzow wyry?
kaza l, clla obrzydzenia Zyclom Je:

rozolirny.
Oko?o tef\.·o Roku Clallclius Pro

lo?us SfaW'ny MatcI1iatyk, rv

elern z Pdu:zyi, Miafta K.'-,iptu,

wynalaz? Siftema obrotu Gwiazd.

i Planer-kt ore fiet do tych czas

zowie SiJ1ema Ptolomaicum.

Umar? Adr yan Cefarz , nat??pi?
po nim na Cefarfiwo Antorunu •

.

PIUS, albo Antonin, pobo?nym
nazwany.

138·

Oko?o tego Roku !?yno! i?aWtly
Lekarz Gakl111S.

D Urodzi?



·?50?
Lrlta od

Narodz. Siodury Kres Dzieiow.
Chry/t.

176. Urodzi? 1is..? Kartaginie w A ..

fryce:: 'Te rtulianus.

185·

?genes
w Ale-

xan lry Mie?ci g,ip.tu.

195.
Ce farz Scwerus \\:z io] i zburzy l do

fzcz?tu Miafl:o Bizancjum} nazwa-

l'Ie potym Co mtantinopclis, a te-

raz Srambu?.

200· Urodzi? fi? S\Vi?ty Grzegorz
Cndotwo rca. w Mi e?ci e Ne ocefa-

rei Sto?ecznym Kroleftwa Kappa-
docyi w Azyi m ni e ifze y pclo?o-
nyrn, by? potym Bifkupern Neo-

celarei.

,

233 Urodzi? fi? Swi?ry Pawe? Pier-

wfzy Puftelnik \V Tebaidzi e
, albo

•

Pufryni wv?fzego Egiptu, ?'y? fil) •

dwana?cie lat.

251 Urodzi] {j? Swie.ty A ntoni Pu ...

flelnik, w Wiofce Egiptu wy?fz e-

go, Koma nazwanev , nie daleko

TebaidYl)o?o?oney; ?y? fio pi??
Iar,

1rr. -260 ?rol
Per{ki? zwycie?y«

W zy l wziowfzy w bitwie Wale-

ryana Cefarza Rzymlkiego, trzy-
ma? go w klatce ?elszney , a z tty
kl.ltki na konia wfiada] , PQty?

?o



4?I<; Si §?.
r??lta '04

Narod:-z.

'6h"rJ/l.l
Siódmy Kres Dzieiow,

?o 2yWO ze fl-:ury odrzy? kolza?.

\ Mal1es Herez iar cha rodem z

PaJei?y ny, zaczet rozfiewa? bi?dy
f\\101e, Sc::kt'i Ma niche iczykow od.

l1iego nazwane l\1ai?c?li?w.l za ...

brun ia?, w ize tecze
?

uwa pozwa

hl, krzci? nie te mi i?nwy, kt o-,

re mi Kosci o l Swi?ry, dla tegq

Swi?y .ciugufiYl1, krory z Poga
nina zoRa? Manichejczykiem;
drugi raz by? okrzczonv od

Swi?tego Ambro?ego; bo Chrzell;

Manichejczykow by? rriewa?.ny ,

Karus Cefarz Rzyrnfk! od PLo ..

runu zabity w Kte{ifoncie Mic:";

??ie Syryi nad R?ek? Tygrys le ...

??cym?

Zac?el Panowa? Cefarz Dio
k le cian, rodem z Da lmucy}, wie l
ki Prze?ladowca Chrze?cian.

Z?o?y? Cefarl1wo Roku Trzech ...

ferneg o Czwartego.

Urodzi? fi? Swi?ry Atanazy \"?

Mie?cie Egiptu Alexanclrya na

zwanym,by? potvrn Patr yarcha A ..

1exandryiikim, i Doktorem Ko ..

?ciela.

Dnia c1wudzierte?('l pi?teg() Ju
lii, Korutanr yn Syn Korulancir-;

f?a Chiera i Heleny? zofla l po
D;. ?mi e r-



Lata od

Narodz. Siodmy Kres Dzieiow ..

CbY'Jft.

lmierc.:i Oica fwcgo Cefarzern,

cze;.?? ie dnak Woifkal{zymlkie?o,
tt:g,o? lamego Roku, obra?a C'da-.
nem Maxcnclufza Dnia Dwudz.ie

f?es o ofmeao Pazdzrer nika. By
?o ?iele bitw i potyczek rn iedz y
remi dlVoma CeLlrzami, cfob liwi e

pod Turynem, i pod Weron?. we

Wiotzech, a? na onarek Roku

'Trzechfetnego dwunatleg o, dnia

dwudziettego ofmez o P(l??!zierni

ka, Maxe I;cinfz ?v bitwie pod
Rzymem w Tybel" wp?dzony uro

not Korutantyn wo iuiac z Ma

xenciufzern, widzia? na Niebie

wyobra?enie Krzy?a z tym napi
fe m: Pod tym znakiem zwyci?

?yfz . Po tym widzeniuvkaza] po

wyra?a? na Chor?gwiach ,znaki

Krzy?a ?wi?tego, i zwycie;.?y?
Maxe nciufza.

Sap or drag), K:-ol Perfk i w ?y
wocie Maiki za Króla uzna ny.
Ten Kro l by? potym wielkim Wo

iownik iern. On zwyciczy] \V bi

twie juliana Apoltqt?, \V Roku

'Trzechfetnym -Szd<:clziefi?tym
Trzecim, w kt ore y bitwie ranio

ny Tulianus Apof?ata, wkilkana

?cie godzin umar?.

fu? Zbor Powfzech ny , albo
CÓl1ct!lllm (jecumenicum, ,w Mie

?cie Nic;Ea n2.zwanym, w Bitynii
tr?·
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Siodmy Kres Dzieiow.

t.a« 6.l

Naroaz.

Cbryj],

Prowincyi Azyi mnieifzey po?o
?onym, za SyIweflra Papie?a w

przytomno?ci Kcrutanry na Wiel

kiego Cefarz a. Na tym Zborze

by?o Trzyfia o?rnna?cie Bukupow.
Sw i?t y Aranazy ,potym.p·"tryarcha
Alexandry ifki , a w ren czas tyl
ko Diakon Al?xandryilki, zbiia?

naibardz iey b??dy ArYllrza,ktory
by? rodem z Libii Prowincj-i A

fryki, a na tym Zborze; by? tak

?e Diakonem Alexandry ifkim.

Na tym Zborze Nauka Aryulz o

wa, uw?aczaj?ca Bof?wo Chryftu
fo wi pot?pi on.i

, i fam Aryufz wy

kl?ty, i od Konfiantyna Cefa rza

na wygnanie 'poRany.

Urodzi? {i? S,vit;ty Bazyli w Ce

far e i Mie?cie Pr owi ncy i Kap
pa.locyi Azyi m nieifzey po?o?o
nym. By? potyrn Bifkupern Ce

far e.ifk i m , i Fundatorem Zakonu

Bazylianow.

Konflantyn przeniol? Stolic?
fwo i? z Rzymu do Bizancjum,
k to re Miafro od tego czafu , za

cze lo fi", zwa? Conflantinopolis.

Konftantyn Wielki wyda? wy
rok, aby wfzyflkie Bo?yfzcza Po •

ganfkie obalone i zburzone, a

Ko?cio?y Poganfkie zamkniete

by?y.

331,

Ofrnv
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Ofmy Kres Dzieiow

Lat? ,?

Nar9dz.

ChrJJt ..

Zna komitfzych.
Od vV vroku Kon

flantyna Wielkiego
na zburzenie Br)?

?yfzc ZJ i zarn kni?cie
Ko?ciolow Pogan
fkich, Do Ukorono

wania Cefartk? Koro?

n? K?Hol() Wielkiego
Krola Francufkicgo

przez' Papie?a Leona

Trzeciego.

len Kres zawiera w {o-'

pie" La t 469.

537· w Sze?? lat po wydanym, R?1<ll

Trzech fetnego T rz yd ziefiego
Pierwfzego , na zburzenie Bo

?yfzcz i Zamkru ?cie Koscio ?ow

Pogaiifk ich wyroku fwoirn, umai i

Komtamyn Wielki, o kro rym Ba-:

ro niufz i Powa?.n ie if Dz je i opifo
WIe twi e rdza,

?

e qyl Okrzczo

.... y od Sylweftra Papic?a- i ?e i1.V2

19)'?
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Oimy Kres Dzieiow
Lata od

N.xY'"dz:

Chr.:yfi·

by? Chrze?cian: nem pod czas Zbo

ru Nicenfkiego. Ko?cie] Grt.cki z

Rzymfkim z icdnoczony csci za

Swi?tego ,
i modli {i? do Komfars

tym. Wielkiego.

Urodzi? ii? Swi<:;ty Hieronim \v

•

Srrydonie Mie?cie Starcy Parmo

llii, na Granicach Dalmacy i po?o
?onym. JeLl pnczytanym mi?

dzy Doktorami Ko?ciota Swicre

go, lubo nie by? Bifkupern.

UlodziliiG?\V
Mie?cie Treviris nólZwanym. Byf
patym Ar cybifkupern Mediolan

fkirn. Ni e k torz y Dz ie iopifowie ,

ale nie tak erunt cwuie t wie rdza ,

?e Swicry Ambrc?y nr?j(jzil {i? ';e

Francyi \V Midcie Ailes, po ?a

et nic Ar e l ate nn\vanym. O tych
dwcch zdaniach pifze Moreri.

S\Vj?ty Ambro?y by? Doktorem

Ko?c?ola.

Urodzi? fi? Sw·i?ty..J.au..Clu.r:.
zo Ilom w Antiochii Midcie \V Sy

ryi po?o?onym, by? potym Patry
a rc h ; Ko nrlantynopohranfkim, j,

Doktorem Ko?cio?a.

354·

Te?o? Roku urodzi? fi? ..swi? ..

,

!:...y Au?1l1y!!-w Mie?cie Tagaue
mzw.lllym, w Numiclii Prowin

cri Afryki po?o?onym, nie dale-

k?
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Ofrny Kres Dzleiow ..

L«t? ,i

Narodz.

Ch"JJt.

ko Hippony , którego Miafta by?
pot y 111 lsirkupern Hippone nfkim, i

Doktorem Ko?ciota -,

juliamrs Cefarz nazwany Apo.
fiata, wyrzek? li? iawriie Wiary
Chlze?cIJi1lkiey, uczyni? {j? Na i

wy?fzym Kap?anem .l:'op;ai?fkim, i

pozwoli.l Pog,<Inom czy ni? ofiary
Bo?yfzczorn w. Ko?ciolach ?ogah.
fkich.

Ju)i:mus Cefarz w bitwie prze

ciwko Perforu ?rnie rr e luie ranie ..
,

ny, b luzni?c Chryfiuff? umar l ,

Ta bitwa by?a nie daleko Miafi.l

Krefiporire w Pe rfy i, Ten juii-,
anus b-y? Ap()fiat?.

Theodofil1? Wielki" Ce farz,3S0.
Rzy mfk i., przyio? Chr?e[[ Swie __

'

ty w Te (fa) onice Mie?cie Mace

d onfkim. Ten Cefarz, by? rodem

Hilzpan.

?90. Miefzka?cy Tena,loniki, zabili,

Beteryka Prze.lozones;o od Cefa

rza Teodoz iufza pottanowione
go. Rozgniewany oto Teodozi-_

,

ufz , kaza? znaczna Cze?? M ie

fzkancow Terfalon ik i w,..'ci??>kto
r ych pi et nascie Tyfi?c y wvci ?ro.

Wkrot ce prJtym Teodoziufz przy ....

itch::l? do Med i ola nu, e-c1zie Swie-

ty AmbrJ?y by? Arcybifkllpen?,. #
chcia?

,??d.:?.?? c:

t/?-h::./':..
?d?) dr/

Ul?\-'.. ?)?&';'" ??/!u;-n,??tf: ?
? ?c,/? ... );;n l-.pb.z??'z0???

'A-
.'/?7't:<

/?YA? {
".'

c?Aff ????
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Lata .d,

Narod»,

fJhrJJt.
O?ny Kres Dzieiow •..

chelal Cefarz ?vl1i?? do Ko?cio?a •.

ale go Swi?t y Ambo?y do Ko

idola nie pu?c if', poki przez.o?rn
M.idic;cy,. ZA wycicci e Ludzi w.'

'T'etlalo nicc pokuty nie odprawi]',

195,. 1:heodofiU,5 W.ie1ki, urnarj- w.

Mediolanie.

Tego'z.Roku. po ?mierci T'eo ..

d c<ZltH za W lell?ieg/) pcdz ielone

Imperium, albo Cefarttwo ,
na

Za chcdnie-, i Wfchodnie. Ho

noryufz Syn m iodfz y Teodoziu

fza Zachodn irn Cefarze m ,
a Ar

cadius, tak?e Syn TeodoZiUfz:l

Wfchodnim Ccfarzern zofia ?. Od

tezo cza fu Zachodnie i Wfchoc!nie

C:;'farBw,a, ofobno chodzi?y, a

Zachodni Cefarze Rzym{kiemi?
Wfchoclni Konfiant ynopol i tan

fkierni ,
a potym Stambultkiemi

zwali {ict.

-4-P9' ? Papief1:wa Swi?te? o Inno-

centego lherW'rze?o, a ZJ Pano

wania Hono r yufza Cefa rza Rzym

fkic:g;o, Alaryk KroI Gottow,

wzio? Rzym, i z bo;::taw z lupi",
Ko?cio?y iednak ochroni? Umar?

ten Krol potyrn w Mie?cie; Kala-.

bryi' Kcze ncya nazwanym. O

Narodz i e Gotrow nie iednak owe

ieft zdanie Dz ieicpifow. Naif?a

wnie if Z??1 ofobliw.e Cluverius ,

\

to
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Ofmy Kres Dzieiow.
,-atl? 04

NaY'.()dz.

€hr)?t.
to nam podali. Narod Gorrow

zdawna ofiada i Krai nad Willa,

potym ro? fzerzy? ii? przez zwy
c i?ttwa, a? za Odr? , \V dalfzym
ezarie z??czyr (i? z Hetulami i z

\F andalarni ,

.

ktoczy iu? \V ten

czas ofiedli by li Pomerani? i brze

gi Morza Ba?tyckiego. Za Pano

wania Cefarza Marka Aureliufza ,

oko?o Roku fet nego pi?dziefi?re
go ofmego , Gettowie podzielili ii?
{la dwie cz??ci. Mnieifza ich cz???;
nad Wil?? zoHa?a, nazwana iczy -

};.iem Gotfkirn Gie pides , albo le

niwi. Wilikfz.a za? cz??? Gottow

pod Kralem fwoim Fi lirnerem ,

rozcr?gnela fi? a? za Dniepr, a

???czywfly {i? z cz??ci? Sarrna

tow , z.awoiowa ?a Dacy?. W po

?nieifzych wiekach, Gottowie po

elz ie lili Ii? na Otlrogortow, albo

Gotrow Wfchodnic..h, i na Wify
gottow .albo Gottow Zachodnich,

\Voiowali potym W?ochy, Fra n-

(

!
I

J

\

cy?, i Hifzpani?. Na ortarek we

Francy i przez Króla Klodow ika

RokuPi??fctnegoSiodmego zniefie

ni, we Wi ofzech prze? Belizaryu
[za oko?o Roku Pi·??fetneg;o Trzy
dzieftego Szotlego zwycie?eni , w

Hifzpa nii oko?o Roku Siednue
r nego'Trzy nariego , przez Maurów

i S,llacenow pokona niv mi?dz.y ro

?ne Narody podz ie li li {j?, lmie

ich tylko zof?al o w Krolefiwic:

\

SZ,Vt;-
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.N.ayodz.

Chr!}Jt.
Of111y Kres Dzierow?

Szwedzkirn , w- Pi owincy i Gothi?
n azwan e y. KroI Szwedzki pli1.e
fi? dot?d Krolem Gcrtow-

414. ZJczo? PanO\V,l? we Francyj,
KrOCtion, ktory by? piel wtzyn"\
Krolem Fr a ncufk i rn. NkkrOIZV

pzieiopifov{le
.

k?ad? ?a mleifc??
Jego,oko?o tego? l\9ku Faramo n-,

?la, Kr'JIe1l1 Fr ancufkirn , ale po
wa?nieifi i f?awnieif Dz ie io pifo
wi e pow?rpiewal?, d?y Faramend

by? kiedy Kr ol ern Francufkirn .

...A.I1ylaa !Q,dem Scnha--.z mnie i

[zey Euro peuk ie y Tartar y i ,
wi a-,

ry Pozanfk ic y Cz.Iowiek , Kro]
Huunow , krorzy \V ten czas Pari

noni? ofiada li , a przed tym z {t.l?

rey Sarrnacyr ,
a Pa lude M;r:otide

do Pannoni i prz yfz li , wfzecl? ?
:fic::dmio kro? flo Tyfi?cy Ludzi do

Europy, a Europy cz??? znaczn?

ogniem i mieczem nifzczy l. Ka

zat fi? zwa?, i pirai fi? biczem

Bofkirn; ale Ecius Wodz Woifka

Wa le nr y ni ana TIZ -c iego Cefa rza

Z ac.hodnieso z l?czon y z Teoclo

rykiem Krn/cm Gotrow, znioll

Attyl? we Francyi pod Miarrcm

ChaJons po ?acinie Caralaunum

nazwanym, \v Kampanii Prowin

cyi Francufkie f, me! Rzek? Ma ..

n? lei?cym. Ta bitlva by?a Ro ....

l?l1 CzterechfC'tlltg,O Pi;dziefi?te"'l

447·

go
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Ofin y Kres Dzieiow ..

Lata ol

lV,arodz.

e'hr.){?.

go Pierwfzego. Straci? w te)"
bitwie Attyla '?r.Zykro? {to Ty
ft?cy Ludzi.

Attyla nifzczv] Pafulwa Wi o

fkie , l z Woifkrern ptzyCzeJi pod
l\z.J m, al e Papiez Swicry Leon

Pierwlz y , wy lzedi z Duchowi en;

{twe m prz e c i wko nierr u, i wJ

l'nog;! na Attyli,.?e do Rzymu z.

Woukiem nie poi.zed? Twrerdz?
Dz ie icpifowre , ?e Artyla povila
dal, ?e: w ten czas, kiedy Swie

ty Leon z r:im rnowi i , wiclz.ia]

przy S\Vi?t)'m Leonie infzcgo Bi

fkupa na powietrzu, ktory mu

?mierci? :;rozit, ie? liby nie uf?u

c:h:.1? S\Vi?re;o Leona.

Tego? :R0ku za?o?yli Mie

Izkance 10?nych Miad Vll'oQ<ich

Mlafto \Venecy?, chroni?c fi?

przed Woifkami Attyli, na Wy
fp.ich i mi e ifcach niedo H?pnvch ,

11'>' ktorych Wc ne cya, ieft pO?0?'J
na.

Artyla powrociwfzy z WIoch

do Panno r.i i , z wielkim bardzo

?upem, WZ?OiH? rniod? bar

dzo Pa nne , ·? Dz ie i oprfow ie

nue nia Cork Kro!a Bakrr ya n- j
fki?;sn, ale ie: y naswi fka nie wy.. ':Oj

r.i?aia. Pi t wie le w dzie? wefe

la hv??? Att t ia:J a tey?e nocy p&

krot-
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O[n1Y Kres Dzieiow.

Lata od

N ar odr;

C brJ/t.

kretkun bardzo za?nieniu, obu

dziwfzy fi?"krew mu fie; nolem i

uf?arni rzuci?a, tak nagI" i obA· ...

Cle, ?e nim ratunek mu dano"
umar?. Kroleflwo Bakrryanikie
brIo Cz??ci? Pe::rfyi.

Ar?adnii. Cefarz owa Wfchodni?
?-

474·
k?fiantynopolita?lka,kaza?a ?y--' '" ;rp ::
\VO zakopa? M??a fwego Cefarza .J'I..uu-u::?akc.... .

Zenona, Pofz.ia potym, za An;t;...J?Ut"./<'d?.??l 1

ftazego Podicgo Cz?owieka, kto_ku '?<!'lu?.
temu dawno fprzyiai'a, i Ce[a-?/7:f.LZ?P?
rzern go u-czyni?a. Ten 'Cefarz .?2t:..R?i.et.-I!l?

y
Anaftaz y , bardzo utrzymywa]' ? ? LA/?.f2./7?1

?I?d Arya?lki, na oilarek Ana-,z a/;t;/Z?-;
frazy od Piorunu zabity.

?
f If:..,t.

.9dt;lace;: KrolHerulow, ktor?y hS·?
?}.? .A.

na ten 'czas, oko?o Dunaiu 'Kraie
')

.

oriadali , a dawniey z Wielkiey..
) ("./

..

'

Tartary i wyfzli, wfzed? z wie l- e/"!uvA f?7 7y
kim '\Voilkiem do wtoch, ZWy- k?.? ,,-<!.'-?
ci??y] ?omulufa Aug;ufl? Cefarza ??-?'??.t.J

?zymG{lego, ktorego niekrorzj-
.

/

Dzieiopifowie zowi? Augufiulum" //? ?/J.L?..! •

n iektorzy Momi llurn , i oc!ei?al /Lud ??;n
go do Neapolim, do wiez ienia , a

.

, A,)

tam w Pa?Llwach W?olkich ofi"cl?. //f'kL?U/? 2?
Ten Romulus Auguflus by? ofta- __ ?;::..A r-?

tnim Cefarzem Rzymlkim p?d:?'llg .?'l<J.?2..t!'( ?? ?:.yL

z?ania pra?ie wfz?i?kiC? Dzi?io.. a
. /_ t'/

plfow, choe -ii? zas po mm wielu
?ha

?
? <7

·Cefarzow Cefarzami Rzymfkiemi C.???U. ?

"'v/otli, iedn.ik wRzymie
.

Stolic, /a .'/ ?.uGr
Im? _?'), )

P?'U dcu:m-o

?".;;;?/?"L
"?J
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Ofrny Kres Dzieiow,

L'tra cd

Narodz.

C/;r:YJt.

nie zak?adali. Na nim {j? Ikonczy
Io Imperium Rcmanorurn, kro re

pod?ug Dzido pi (OW trwa?o oko?o

Pl eciuiet lat; to ieil od juliufz r

Ce farza , i od lVygranty przez

nieEo Batalli F'a rfahk iey , w Ro

ku przed Na rodze niem Chryf?u
fowym Czrerdz ie fiym ofmym ,

a?

do Roku czterechfetner-o {ic::dm

dzidi?tego fzofl:e;o Pl) Narodze
niu Ch} y Burowym; to ieft do

zwycicflwa Oclt;akra nad Romulu

fem Auauftern , albo AllEu(1uleffi.?j
ortat nirn Cefarzern Rzymfkirn.

Urodzi] fi? Swi?ty Benedykt \rI

Nurfii Mie?cie Wiolkim Xiefhva

Spoletanfkiego, do Stol ier R?ym?
fki ey nale??cego, by? potym Fun-

'

datorem Benedykrynow,

?496.
TN'"':

o ovicus Pierwfzy z Krolew

Francuiki? 1 Chrze?cianin- by?
okrzezony i na ma fzczony od

S\Vi?teg:,o Remig iufz a Bifkupa Re ...

rnenfkiego w Mie?cie Reims po
?aci nie Remi, albo Rernenfis Ci

v itas naz\vanym. Na namafzcz e

nie tego Krola, Go??bie:1. przy
niof?a Ampl1?k?, kror? do tego
czafu pokazuj? \V Ko?ciele po

..

mienionego Miafla.

Cefarz wrchoclni AnaRafius

Plerwfzy» od Piorunu zabity.

(

$Ig.

\Vy ..
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Ofrny Kres Dzieiow

Lata od

Narodz.

ChrJft.

Wydany i?awny Codex juf? i ni

ani, albo Prawa ]utl:yniana Pier

wfzego, Cefarza Wfchodniego s

ktoremi do tych czas wiele Kra

Iows ofobliwie w Pafulwach 111<;

rm eck ich f?dzi fi?.

Wandalowie z A [ryki wygnani
od Bel izaryufza Wodza Woiik c«:

farza Jufryniana. By? tO Naród,

który oko?o Roku Czte rechfe

tnegoPi?tego ofiada l brzegi moria

Balr yckiego , potym nifzczy]

Francy? l Hifzpa ni? , na orlatek

oriad] w Afryce, gdzie mia? fwo

ich Krolow, a? do Glinie ra , kto

rego Belizarj ufz wzio? w bitwie ,

a Wandalów z Afryki wygna?,
ktorzy fit; potym mi?dzy ro?no

N arody podzielili.

533·

Urodzi? h? wRzymie Swi?tj

Qg)10rz
Wielki, kuny potym

by? oktorem"""Ko?cio?a, i Papie
?em Grzegorzem Pierwfzym na

zwanym. Wielkim za? by? 111-

zwany, dla wlelkiey nauki, i Po

bo?no?ci; Umar? ten Swi?ty Pa ...

pie? Reku 604.

Lech wyfzedfzy z Sklawonii

o1iad? W tych Krajach, i Polakow

Irnie, to i ef? po Lechu id?cych
N:uodowi na fzemu nada?.

550.

Tegoa:.
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batUt f)d

Narudz.

'CbrYJt.
O?ny Kres Dzieinw.

Tegoz Roku Lech z??o?y? MJa
fio Clnlezno, od Gniazd OdlCh;

krore uila?' na tych m i e ifcach ,

na krorych id!: teraz Mi-aL?o po

mi e n ione , wzio? tak?e Z<I. Herb

fwoi Oda Bla?egó. Ten Here

i Panfcwu nada?.

'Oko?o tego? Roku Czech Mioe!.;.

1'zy Brat Ltc.ha, zalo?y? Pr-as?,
11 Pafulwo Czdkie fundowa?.

?}.lf??_-
Okola teg0? Roku R.lIs, albo

.

, ? /

?, "

. c.??t:-?a
Rurfus Trzeci naimiodtzy Brat

raz.

.

Lecha, ollad:t w Kraiach , krore (4:.b?:J' ./tj .z fi;.

fi? teraz Rll? nazywai? , i za?o?y? ,h,/;>7 ?'.I??
P,liHtwo Rurkic. ./a th/a....l41.:;

Bardzo powa?ni Dz ieiopifowie ;tl?.? zy l' .fe .

powarprewaia, o prawdzie i iHo.;.. aAt.Zt. ?,.f;»,
cie HI{tOI yi Lecha, C zech a , i ;;;--

f"
/

.

,.
. ?;u/

.c ?G-/-UU
Rufsa , :'?, rw ie rd?a , ze DZIele Po l-

r.
?

fki e
, dnpiero f?' prawdziwe od a. k i' -<P./JJ

l\1iecy.f?aw<? Pierwfzego ,
to ieft ;!zu.... L??-

od Roku 964. / ?'../
[rYa ?.r.//U/17

•

Juftinianus Cefarz Wfchod ni ,

kaza? wy?upi? oczy, i wfzvftk ie'

Dobra (\debra? Be?izanufzowi,

tak, ?e Beliza ryufz ?ebra6 muiiJL

Ten Reiizaryufz by? Wodzem

Woifk Junyniana Ceiarza, ktory
Afryki c;;:.??? ',vidk? Juny?,iano
wi podbit? Sycyli? wziot, Rzym

Wit y-
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,.,.:
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ta'taod
Neroa»,

ChrJ}t;
Ofmy !{res Dzieiow,

Wityg;iefowi Krolewi Gott ew o:;;.

debra i
, Wrrygrefa farnego w Rd.

wen nie wz io i', i do Konrt.u.tyno

pola. J uityruanowi przyprowadz.i I.

Dnia pi?tego Maia urodzi? fi?
fa?rzy\vy Prorok Mahofilt:t, w

MIc?pe Mekk a nazwanym w A

rabii Szczc? lr wey p(\?o?onym?
Ociec iego Abdalla- by! AldDun

i Pogani nem, tak iako Mahomet.

Ten Mahorn er z iudz iwfz y ro?ne-

111i [parobami widu ludzi, l w re le

Kraiow moc? podbiwrzy ,
a do

faHzywey w i.rry od {H;;Die wyna

Iez.ioney , to gw:dtem, to Iztuka

mi l)oci?g,l?o\V (zy, urnar i Roku

Sze??fet 11 eg,uTrz ydz le;fieg,)T r ze

c iego , a wieku iwt'g,o Szes?dzie

fi?tego rrze crego w M ie?cie Me?

dyna 11:12 vanyrn, w Arabii Izcz?
s li wey po?o?oo)'m,g)dzie idl Gro!:)

i(,g,o? kto ren 'l UlCy powracaj?c z

Mekki, nawiedza? zwykli.

Chaga? Kroi Awa row- albo

Hunnow, ktorzv w ren czas Pan?

no ni?.albo \V??i.y ofiadal i swpadf-;
fzy do Irlryl , tern Prr.wincy i

W?0lki.ey, wzio] dwana?cie Ty{??
.er Niewoln ika , i odezwa? fi? do

Maurycego na ten czas Cefarza

Wfc.hodnitgo, a?eby po pul Ta Ja.;;;

?Ol bitego zap?aci? okupu, za ka

:?dego z tych Niewolnikow. Ce-

ioo.

.E {ar?



.,?66?.,
Lata od

Neradze

ChrJJt.
Ofmy Kres Dzieiow

farz Maurycy odmowil ten okup ;

a Chagan wyci?? kaza? pornie nic

nych Niewotniko w. Wkrotce

potjm by? Cefa rz we s m e prze
:flrzdo ny, od Pana BOGA, ?e za

ten grztch z Synami Iwemi ?ci?
ty b?dzie.

Phocas Wodz Woifka Cefarza

Maurycego podrriof?fzy bunt prze
ciwko Maurycemu Cefarzowi;
wzio? Conrtantin opolirn, i ?ci??
kaza? Maurycego, i Sy no w iego ,

Ten Phocas by? potYll1 okrutnie

:flracony Roku Sze?cfern ego dz ie

ii?tc?o w Ko nttantvnopolu , z ro

fkazu Herakliufza Cefarza.

??iO$.

JJtJ
6(4-

?...I3J?i eh ?lbinia na, zacz?to

za?ywa? DZ\VOn0W w Ko?cio?ach.

Brunchi lda Krolowa Francu ..

fka pierwey Wdowa Krola Au

ilrazyi Sigeberta Pi erwfzego , po

tym Wdowa Meruego Drugiego,
KroIa Franculkief.>0, a Macocha

Kloraryufza drugiego, Króla

Francufk iego , do czterech nleu

it?d?onych koni, za r?ce , i no?i
przywi?zana, roztargana, i raz ..

fzarpana by?a, za to, ?e ?mierci

Dz iefi?ciu Krolow , trucizn? i za

buiftwem- przez iey Iztuki z ?wia

ta zg?adzonych'przyczyn? by?a.
Auflrazia w ten czas cze?? Fran-

cyj,



(
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L:ltaoa

Narvdz

Chrj/t;
Ofmy Kres Dzieiow;

cvi i cz??? Niemieckiego Kraia

w fobie zawiera?a.

Cefuz Wfcho dni Conf?a ns, b? ..

d?c He rc tyk i ern Mo norhelir?-ka
za! WZI?? w Rz yrrue Swi? tego

Marclll:!..Pierwfzc:go, Papi e ?a
,

i

przyprowadzi? do Konfrantv no ...

pola, tam przez ?wier? Roku

trzvrnawizy go w wi?z ieniu , po
i?al go na wygnanie ad Chcrto

nefurn Thracicam , to ie Il do Pul

?y[py, czyli do Pr awiewyfpy G,i?"

lipo/i, krera itfi w Rornanii nie

daleko Konfianr ynopola ku brze

?om A?yi po lo?o na. Porv-m mo

ca. kaza? zaraz obra? w Rzymie
Papie? ern Eug ie niufza Pie rw lze

go. Umar? na wygnaniu Swi?tr
Marcin Roku Sz.cs?fet nego pi?? ...

clzieii?tego pi?rego , a po iez o

?mierci Duchowiefulwo Rzymfkie

X'

dobrowolnie Eugieniufza na Pa

l?ietlwo obra?o. Ko?ci o i S\Vi?,ty
nie rachu ie lat Papieft wa Eug ie

ninfz.i , a? do ?mierci Swie;tego
Marcina He rezya Monothditow,
te n b ?? d mma;:"'zc-ttrtrodw'iena.:
?. uznawa?a, ie

(!n?ik iedn? tylko wnl? Chryftufo
wi przyznawa?a. Co Swi?ty M:n
ci n P:?pid, a porym Conci lium

Kon?antynopolitanfkie por?pili.
•

Saraceni obleg li Komla nryno-
E2 pot
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'Oflny Kres Dzieiow.·
LditN, (Jd

Narodz.

cbr'jfl.

1)01 l?dem i morzem, ale od nie-o /
. 0./

go odit?ptli, ihaclwizy w birwie> ?",u.c-???
T/4

rnortkrey bar.Iz» WIele Okr?tów i ? tud"//,I)

Ludzi. Cal li niell') rodem z Mia-
?.QP t!.:>:

fl:a Syryifki{;??o Heliopolis nazwa- ),?tJ- ,/'f7J:ft4

neg;o, wynalaz.l pod czas tego 0-
? =«. i4;J:.?

bl??cnia , Ig,n.em Grascum: albo 0-
./ M.od ?

glen w wodz ie ft? pal?cy, krory t?-?".ev ?u..< i..v
wt e le dopornog,? do wyg,raney Ba ? M,/ ?
Saracenach, bitwie morfk ie y ,

i do

uwo lnie nia KOllfiantynopola od ?
h ?x 1

obl??enia saracenow..,
6/Z4a/tnv '?,tb,/

/ //7
Umar? WizimirZ, ofiatni Poto- f!.;! /?4.bz..f...··(j

rnek Lecha. /;'/" .

A--7'7z4ULy./u

Tego? Roku obrali Pclacy v" .EaF·/t'lb'zJ?
dwunaflu Woi ewodow , ktotych w

?l
"7

/

Koku 699' z?o?yli.
b1 U.#U?

k!??-i0
Polacy obrali Xi??c:;ciem Pol-

'U/1 1./21 ?"100.
{kim Krakufa, ktory Kraków ZOl" '$ .

?u?y?.
./ L{./l/ ;JUL

Si Ii 11 nius Papie? dwadzie?cia

tylko 'dni Papleitm bywfzy , u

mar?.

Polacy z lo?ywfz y z Pailfhva

Lecha Drug,iego, Syna Krakuto

\Vego, obrali Xi??rd! Polfkc:; Wan

J? Cork? Krakufa, ktora Czyfto5?
Bo?kom fwoim po?lubiw[zy, w

WisIe ft? utopi?a. Po iey ?mier ..

?l obrali Polacy Dwunaflu WOJe ...

wodo w)



Let« od

Narod»,

Ofmy Kres Dzieiow.
I1hrJft·

wodow. ktorzy do Roku 750. to

ie11 do ob raru.i Plzt'l1lyl?d\V-l, Le

fzk iern P1C:{\vfzY.?1 t.ll\.ze zwane-

()
go, Pafulwera rz?dz il i.

By ?o w Syryi ni-zwyczaine , i

nibydoWlary ni e podob ne trz?-

149·

fie ni e z ie mi, w ktorym 1"1ia{la z

murami, 1 z Ludzrni z Gur na ro-

wni ny \V ca?o?ci przc::nioHy fi? o

kilka mi?, co pifze ?arO.lllll?Z po? t r

tym rokiem, l w1zy1cy H<I\Vnl.V'?'?/7'V
Dz ie iopifowie.

Saraceni wie le Kraiow w Hi

fzpdn.ii podbili. By! to Narad

wyfz!y z Arabi i-nazwa ny od 1\111-

Ha Srraka , ktorc po(H\l? Pr .Iomc

ufza w Arab: i by?o. Ci S traceni

Pi?tt:go od NiH odzenia C!nyilu
fa Wie ku , zacceli 1i? bardzo wi?a
wia? wo i c nncrm CZY nami wAt'l'Y

c?, AZYl, i Europie. Pory m s

glpt, Syt y? , i P(;lfy? z.iwo iowal i .

JcdynaH??o? i ci vun.ut ez.o wrcku ,

KlC;low re

-

Chrze?ciailf?::;>y, z na

CZl1l0 ich pl)g,n?bili. N;t oflarek

Turcy i Pcrfo.v ie Sa race now do

k n a h , a nawet .. ich LmL ?l1l

?lj, i znifzctyli:

Zaczeli fj? Turcy wflawia? czy
nanu wo iennemi , Nar orl 'Turecki

pocltu,:b Widu Dz ie iopif Y' wy-
I

fz?dt z Turkdhnu Prowincv i \

E 3 '1 f-
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L?U o?

Narodz.

t;hrYft.,
Ofmy Kres Dzieiow

..

Tartaryi Aziaty;::kiey POIO?OllCY.
Inii Dzieiopirowie rwierdz? , 2.t.!

wyfzed? z 'l urk oma ni i r ak ?e A

z iar yckiey Pr owmcyi W tym

Reku fULCY, ALmeni?, i Pedy?
w oi cwa l i ,

i niizczy h.
'

Karol Wie lki KrotFrancufki.znioj?

i wzio? Dyclier a KI ola Lorabar

dow, kt o ry ni fz czy ] W?ochy, i

prze? ladov .. at Paplt ?ow , ?a
Czwai tego, j' Aclrun.l Pi er wlze

go. Na tym Dyd ie i ze Krol ef?wo

Lomb ardow we W?ofzech fkon

czy to 6?,

'17 J.

Karol WIelki llCzyn i? donacy?
.?o..?J affO?

Stolicv A pof?olikiey 'na Xr?? wa bt/'t::(, F./?UYN:'??/
.

.sabi?iki?, Spoletanfkie, i Bene- ? /?z.? .A:q_
wentlkie.' ,

,

... ? /"?t<?'
Umar? Papie? Adryan Pier-

24 =. ? 76'!Y'
wfzy, ?n\Jry. najd?u?er J)O Swi?- ?) /25

L.es,?tym Pietrze , by? Papie?ern , bo }Zqff.J ?

,

'

195·

ftedzia? na Stolicy Apor?olfkiey
•

(lwadzie?cia trzy lar-dziefie
?

Mie- ? n.Y ?/

ft?cy, i ,rrzyna?c.ie ·:J?i.. S:'??t:z '-1J. i?J
Piotr zas, lat dwadzie?cia pH?C, l

", ?

ft?dm ?ie1i<1cy.'
'

"

"

?
U/:!/

h?Oh<JuJ/ X

f e?? ? ?4>m;-D?/ (f %.6-'? ?':.:.F,
4/t.dy ? %?'?1-tf?t! J?? ??tt0-4-?

J?e?ue'?I.t..1?zi?.': /Vu :dÓ#b'7?-J
,I?/LIJ4fl-;

? az'??kf? Z?'lD,
? '/'d../,?l.1.f'C· ftX4l v h-v'?u ,;t?:Jl

? /



Lata od

Narodz.

ChrJfi. Dziewi?ty KresDzie

i)w Znakornitfzych.
Od Ukoronowania

Cefarfk? Koron? Ka

rola Wielkiego Krola

Francufkiego, przez

Papie?a Leona Trze

ciego, Do Znalezie

nia od Krzyfzrofa Ko ..

lumba Genuenczyka
drugie y Polowy Zie?.

nu, teraz nazwaney

..
.. -

Ameryka.

Tell Kres ma w fobie

lat 692.

Karol Wielki przybywfzy do

Rzyniu, GyTnama[zCl)lq, i u.800.
J I"

k oronowany Cefarzem Rzymfkim,
od Leopa I'rzcciego Papie?avoraz
og,?ofzony Atlguih:rn w Dz ie n Bo

?c?;o N arodz eniu. Pod ten czas

panowa? Karol Wielki, ni e tylko
we Francyi-Ale w Lombard ii , W

Bawaryi ,
W Frankonu , w Sax: nii ,

W W?c.



?at? ol,

·fi 4roci? Dziewi?ty Kres Dzieiow,
etJr?/t.

'tV W?grzech, i w T'ranfy lwanil,
Po mm Królowie Fra ncufcy by li

Cefarzarni Rz ymfkierni , a? do Ro

?u, Lziewi??fetnego Dwu naftego ,

do ?mierci Ludwika Czwartes-o

?{htnie?o Poton.ka Karola wiei
?iep'.o ?tLm od Roku Dz ie

\vi??fet nego Dwunaitcgo , naft?

pi?y ?lekc t= CcIa rzow Nie

mcow , z ktorych Pierwfzy , Keri

?:ad Pd crwfzy by? obra ny Cefa rzern

Roku Dzi ewl??fetncgo Dwu mfte ..

go. Ten Konrad by? Comes

franconia::.

?t,K[ol Zachodnich Pro-o

wi l1ey1 B. yta nnii ,. podbr? wfzyfl
kich infzych Krolew Bryrannii,
krorych fiedm iu by?o" i pierwfzy
wzio] Imie Krola Ang ielfkiego .

Oko?o te?" Roku pod?ug Dzi e

[opifow Po lfk ich , myfz:r,. zie??

nua ly w Krnfzw icy Po pre ladru

giego,. Xi???cia Polfk iego .. -#

Ptall Mi efzczanin Krufzwicki

?i??\ciem Polfkim. obrany.
.

Pacificul; Arc.hidiakon
.

We roh

{ki" Rodem W?rc? wynalaz?"
czyli wydD{kl)nalil Zyg;1rki, iako

?wiadczy Encyklopedia Pagina
299" By?y dawno Zygary wo-,

?l?e, ktore wynalaz? na t?o d?a-.
claie.-.



Nsroaz: Dziewi?ty Kres Dzieiow
(!;'hrJft?

dz ie?cia lat przed Narodzeniem

Chryilufowym Crcfibius Marema

tyk, rodem z Alexandryi Miafta ,

Egi pikleg,o ,by?y i oko?o Reku od

Narodz? nia Chryf?ufowego 16 o.

za Papi e?a Pawia Pi e rwtzego w

Rz yrnie Zyg ary, ale bardzo nie ...

dofkona?e.

161. J:h2!i?o? w Srambule Schi-

ztn? Greck?, naucz a iac , ?e Duch

S\Vl?ty ni e pochodzi od Syna t Y I ...

ko od Oica . Wdziera? ii? ten

Photius n a Pat r yar choflwo Kon

flantynopoliranfki e
,

i prze? lado

wa? ?wi?tego J ? nacego, Patry
arch? Ko nftanty nopo l r tanfkiego ,

krorego z Stolicy Konf?a ntynopo-.

li tanfki e v na wygnanie rufzy]
przez moc i wfparcre Mjch?ta

Trzeciego Ce farza Wfchoduiego .

Po ?mierci za? Mlcha la'Trz eclege

Bazyli Cefarz Wfchodni Nan?pca
Micha?a, przywroc i l na Parryar

choflwo Sw ierego Ignacego, a na

wygnanie poih? Fociufza.J:.QU:..?n
ofmy Zbor K.Q...nfiant?l1opontaf1fki
?nego fzes?azie{j?tego
dziewi?tego odprawiony wyklo ?

Fociufza ,a wyrok kl?twy na Foci ...

nfza Bitkupi wfzyfcy podpifaIi
Krwi;;) Chrylh&)\v?, co twierdzi

B;rQn'iufz pOdty7n?e Rokiem.

Dzi ·:tfo {j? to, Z,j, Papie ?a AdrJ;z ..

l'Ia Drugiego.
?.

Pad:



Lat« od

?cwodz: Dziei?w ry Kres Dzieiow
( .. 'hry!?:

frut $97·
Poci tym Rokiem Skarga z Ba

ro niufza wypifuie te i?owa: Adal

be rtus Margrabia Tufcyi wfadzi i'

na Sto lic? AI'0it.ol1k? Stefana Sio

drnego , krory niegodny ief? poli
czenia mi?dz y Papie?e , tylko i?

to drudzy przed nami uczynili,
liczy? go mufierny . Ten nie_:,
zbo?a k Cia?o Formoza zmadego
Papi e?a z Grobu wyi ?? kaza?, i

ubrane w Szaty Papi efk ie n ,l Sto

licy pofadzr? ,
i rnowi l Stefan· do

Ciah l!?orr:noza; Bj'le?-l?J??1??1_

?.
(,

/
I..--

('

(

( r:

.J\

$)1.2.

Porrue afki m , czernus CSCl pra

gn?cym duchem Rzymfk? fllbie

po w lzechn? Stolice przyw?a
fzczy] ? i kaza? Cia?o Forrnoza z

fzat zwlec, i trzy mu palce, kto

remi ?egnai? uci?? , a cia?o For

moza w Tyber rz e k? wrzuci?.

Mufantius Sandini i wfzyfcy cale

Dzre iopifowie mi?dz.y prawdzi
we mi Papie?arni k?ad? Stefana, a

Bar o niufz mu cztery Lata Papie
ftwa i Rz?dów Ko?cio?a Swl?rego

przyznaje •

I
. Umad Ludwik Czwarty 0[1'<1 ...

,

tn? Karola Wielkiego, i

of?at ni z Francuzów Cefarz Rzym
/ki. Po ?mierci iego obrano Ce-,

farze?Konrada pi er

wfzego, Comiteru Fra nccniai,

Hnbi? Fl.ankonii, i iu? od te?

-

1

CZil-



I.J({t? od

Narod'Z. Dziewi?ty Kres Dziciow
ChryJt.

CZ:l[U z iwfze Niemców Cefarza mi

obt er a no . Rachuiac za? ()t? !{.nku

o?mfe.nJ_;o,TtM(:g,O }(al.()l Wld-

10 z01h1 Ccfa rzetu RZJli.!kim, a?

do loku Dzrewi??fernego D ,vu

nafi(.?o, 'IV kror yrn urnari Ludw ik

Cz va r ty nibtni iego Potome k ;

Elfo CefJrthvo Rzymlkie w Do-O

ITlU Francul1{lln no d\Val1a?Cle lat.

'25. Heripel?s nie zupe ?ne pic?
Lat mar?cy ,

ob? anv A rcybifku

pcfll Rernenfk im wc: FI ancy i , na

co po obraniu Heri perta fJtlpid
J:111 Dzi efi?ry przyzwoli?. '1'0

lic; znaldulepocl tym?e Koki e m w

Roczny h Dzie?ach Skarg i z Ba

ro.n iulza wyt?umaczonych.

x

.t.

930• Herold SzoC1y zofla] Pierwfzyrn
Krolem I5un{kim. Lubo za?

Dz ie iop l rowie Duhfcy od Da na

Syna .Takllbowego Krolew Iwoich

rachui?, ie drnk obcy i znakornitfi

Dz i eropi fow ie nie da wn.ey iak IJd

Herolda SZlJftc::g;o zafzczyt K r(1-

n v , Duhczyk-m prz yznawa i? .

Ten?e Hq"old Szo'ly, ol,rdn te?o?
Koku Dz iewlq?ferneg o Tr z ydzre

fle?o przylot W !ar? Chrze?ciah-

1k?·

Mieczj f?a w O?) 'any Xi???ciell)
PolIkim, po ?mierci Zie momy?!a
Oica fw<:ge. W tym?e Roku

Mie-



,LMa óc?

Nur ode, Dziewi?ty Kres Dzieiow

ChrJft.
Miec.zyf?aw przy i o l Chrzeft, i

Wiar? Sw i?t? . W tym?e Roku

wZlu? za Zon? D?browk? Chrze

?ciank?- Boler?awa drugiego Xi?

??cia Czefkiego Cerk?-

Bonifaciu(z, nazwifkiern Fran

kon; rodem Rzymianin, kaza?

wzi??, i ndufi? Papie? a Btn::d-t
kra Szort ego , po ktorym wdzie

ral fi?, do Stolicy A poitclfkiey ,

ale wkrótce. od Rzymian wygna

ny, ufz ed] do Kon1tantynopola.
Co piJze Baroniufz i Skarga pod.

?yl11?e Rokiem •.

Bezbo?ny Bonifacy Frankon

wr'Ocit he: do ?zymu z "Konftamyno

pola> i ?'pie? Jana Czrerna?ego

wzi??' i gl'O'dem.-umorzy? kaza?,

fam znowu wdzicrai?c {j? do Sto

licy A.poftolikiey, ale wkrotce

nagle umarl . To pifze Baroni

ufz i Ska rga T?umacz Baroniufza

pod tym?e Rokiem.

?8$:'

,9.0•. Wladymir Xi??e Rutki przy io]

Chrzetl Swiety ,
na Krzcie wz io l

Irni e Bazyleg.o, i nawroci? Ru?.

Ko?cio l c?ci go za ?wi?tego.

997.. Swi?ty Woiciech Arcybifkup
Gnie?nieniki, opowiadai?c Wiar?

·Prufakom, zabity.

Tego?



Lata €JrI

Narodz. Dziewi?ty Kres Dzieiow
Cbr:;Jt.

Tego? Roku GeifaXi??e W?

. gierfki, zot!a? Chrzdcianinem,

i W?;row nawraca? zaczo?.

Bold?aw Chrobry, po smierci

Mieczyi?awa Oica fwego Xi???

ciem pol{kim obrany. Ten Cia

?o Swi?teg,o Woiciecha, za row na

Cia?u wagct frebra od Prufakow

odkupi l.

Stefan Xi ??e W?gier{ki, SynGei
f y, otrzyma? Koron? Krokwfk?,

od§.ylwefira drllgieg,o Papid.a.

1000.

x

Otto Trzeci Cefarz R:cymfkb
nawidz i] w Gnie?nie Ciaio Swi?

tego Woiciecha, a Boler?awa

Chrobrego Koron? Krolewfk?

zafzczycil ,

lOOI.

Umar? Swi?ty Romuald Funda

tor Kamedulow. Kameduli zo.

wi? fi? po W?ofku Camaldoli ,
od

pierwfzego Ko nwe ntu Kameclul

fkiego , krory fi? tak zowie, idt

za? po?o?ony w Gurach, po ?aci

nie Apeni ni nazwanych, \V ftra

tzney pui?yni; nie daleko Miafla

Arezzo we Wlofzech.

Obrany P"pie?em, Benedyk?
Dz iewi?ty- o ktorym Baroni ...

ufz ,
i Skarga T?umacz ltg.

?ifz?; ?e ieuni mewi?. ?e byJ
bu-



:.? .....
'

?
,

1ifIiT;} 7 g +8t
Leda ?d

N arodz;

t!.W!)?'t.
Dziewi?ty Kres Dzieiow

by? obrany w Dzi e ?eciu tylko
leci ech, dll1dzy W Pretnarlu , albo

Szena ttu , albo daley. \'0 piez ?

PQd tym?e Rokiem.

J?triedyku1ziewi?ty; pozwoli -,

aby Kaz i mirz , potym Kr()l Poliki,
;? \V ten czas Mnich, [>r0fts i Dta-

k o n ,
w Kl.i Izrorz.e M,ia {la Fr an-

cufki ego Kluni aku bc;,d?cy, wrl?

pI? na Tron Polfk i ,
i po irf Zon?,

Co piize Baroniufz pod 1: j rn?e

Rokiem:

Henryk Czwarty zo Ga] Cefa

rzem Rzyn-,{kllu w SzoRy m Reku

w: eku [wego.

%056.

'lo 73. Grze 01:-Z ??or1my na Synodzie
Kz. ITi irn , \vyc a a'. z, aby 1-

mi e n i a Papie?a, nikr , plN,Z
B i Ikupow Rz yn.fkich {obie przy
w la Izcza? h iewa?v] (j?, to pifz e

Muzancius pod tym?e Rokiem.

Henryk CZ\v(lrty Cefarz , by
\Vrzy wykl?tym od P?lp];zaGlze

&orza Sio<1:n( ;0, prze proti l za n"

d? Xi???r Rzefzy Niemieckiej
Papie?n , W J'\1ie?Cle Ca nutium m":

z,\vanym w Krole?wie Nea pol i-.

tal1fkiOl po?(
?

ony rn . Pl[ZC Ba

rnnll1fz, ?e Cefarz na Zarnek dla

r'ozvrz efzenia bor') do P.plC?<t

przyfzcdi, i by? roiz,rzefz'1ny.
Bol?-

..
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Dziewi?ty Kres Dzieiow

Lata od

Narodz.

Chr!Jjt.

1°79·
Boiel?a\v Smia?y kroI Poliki;

Syn Kaz rrnicrza Mnicha, zabi?

Swi?tego Stani/?awa Bukupa Kra ...

kowfkiego . Za t? zbrodni? Pa

pie? Grzegorz Srodrnv Koron?
polakom odebra?, a Po lfka od te

go? Roku, a? do Przcmyi?awa ?

to ie? od Roku Tyfi?cznego Si ed.n

dzieft?tego Dziewi?tego, a? do

;Roku 'Tyfi?czuego Dwuchfernego
Dziewi ?dziefi?teg,o Pi?rego-przez
Lat Dwie?cie Szefna?cie bez Ko

rony byIa , i tylko Xi?? ?t Pul

ikich mia?a. O Boler?awie rwi erc

elz? Dz i el opifowie , ?e w 0lrya.;:.
ku w Klafztorze Benedyktynow
w Karynthi i po?o?onym, ?ycia
na p0kucie dokona?" nikomu fi?
me objawiaj?c, ?e by? Krolem.

?rati.sJ? Xia?e C?efki zofia?

zafzczycony Krolc wfka Koron?
odHenryka Czwartego Cefarza.

1086.

Zaczo? {i? w Jeruzalem Zakon

HoIprtalariornm, pod Tytu?em

Swi?rego Jana ]erozolimlkiego;
ktor y (i? teraz zowie Zakonem

kaw?ierow Maltahfkich . Pocza

tk iern iego by? ma?y Szpital, i;:.

fzcze za Kalifów Egiplkich przez

Chrze?cianfkich Kupcew w jerus
zalern wyflaw.i;wy. Ten Szpi;,;

tal

..

•



BO §.8»

Dziewi?ty Kres Dzieiow

tai by? porvrn od Gotfryda Bule

liona pierwfzeg;o Krola ]erozo

Jirnfkiego , Rrd{u Tyfi?czneg;o
Dz.iewi?dz iefi?tego Dz ic wrarego
z nacz n i e zwr?ktzony . Koku Ty
fi?czneg;o Setnego Czwartego, za

Ealdwina Pie rwfzego , iu? Sz lu

bami ten Zakon by? w Ierozoli

m ie obowqzany. Ten Zakon

Roku Tyfi?cznego Trzech fernego
Dz iefi?tego przeni of? fi? na Wy
fp? Rhodos, rufzony za? by? z

Wy!py Rho dos, przez Solimana

drugiego, Ceiarza Tureckiego w

Roku T'yfi?czny m Pi??fernym
Dwudz iefly m drug im. Potyrn w

Roku Tyfi?cznym Pi??fernym
Trzydzieuym.o?ad] ten Zakon na

Wyfpie Malcie, w Morzu Srod

ziemnym ku brzegom Afryki po;..

?o?oney,kror1 Wyfp? i teraz

ofiada , i od tey \Vyfpy ten Zakon

zowie {j? Zakonem Kawalerew

Malrafuklch .

1,.ata od

NaY'udz.

(:hr;yJt.

• °93. Swiety Robert fundowa? Zakon

Cyi?erfow? pod Rc:::?;u?? S\Vi?t?go
Benedykta.

:Dnia Piarego Julii Gotflyd Bul ...

Iio n Wodz Woifk Chrz e ?ci a n ..

{kich, wz io ? Jerozolim?, 2. Dnia

Dwudz ieftego Druz ie r o Julii, o

brany by! l'ierwfzym KroJem Je ..

t'oiolimlIdm. W kilkana?cie d ni

pNym



Let a 'Od
N (tr'Jdz. Dziewi?ty Kres Dzieiow
,"'hrjli.

potym;.zniol? pod jerozollrn? Sof.;.

ta na Egi pfkiego, ktory mia?

cztery kro?: twTy{i?cy Wo itka, a

Gotfrid Krol j e rot.climfki ,

nic mial tylko Pierna?cie Ty.;.

fi?cy Woi{ka.

Umar? SN'ie;.ty Bruno Fundator

Zakonu Ka rtuzo w, ktory Z,?kor\

potwier dzo ny , od Alexand ra

Trzeciego lJapida, '.v Roku Pa n ..

fkirn noS.

;iJ[OI.

a?
rJlv

-
.

l-Il12,o cle Pa!irani?Gotfrid Al"

den"lar, fundo\Vali v [erczo lirn ies

?a Ba ldw i na drUf?icg'o Kro la Je ..

a:ozolim!kiego Zakon 'Templa r io ...

zu m , Roku za? Ty (j?C'lneg,o felo

tnc;gp DWLlJz;ieJ1e?o Pr?rego Co n ....

ci liurn T'r.ecenfe \II Karnp rni i,

Prow incyi F'r?llcu1dc;;r z.lo?o ne ,

przyido te n Zakon. Pory m t e a

Zakon, bardzo fi? zbogaci?, a w'

Roku Tyfi?cznym Trzechfer nyru,
dz.i efi?rym, Pt?ciudz icfi?t Czte

rech na iz nakornir fz ych Zakonni-s

ko\v obwinionych o wielkie zbroa

d ni e , (tracono w Plry?u, za S!
den) Ko,nifarzow Papie?a Kle-a

menfa Pi?tefjo . W Roku za.? Tyo?
li?.?znym T't zechretny FIl Dwu na ..

It yr? Conci lium Vienneufe z nie ...

fio z gru ntu Zak o n 'Ternp l.rr in

tu In . Roku zas Ty(J?!cznc?<?

.xu3.

?\

\
\

T,f:i5cchfc;rneq?'1 Trzlll·;t(t?g;.
F Wie??



Let« ,.

Narodz. Dziewi?ty Kres Dzieiow
Cbryf],

Wielki Mil1rz Templarlorum \v

Pary?u firacony.

Umar? Swi?ty Norbert Funda

tor Zakonu Prrernonrn atenfium .

Zakon ieE,o porwi erdzony ,
od PA

pie? a Ho noryufza Drug l,:go, Re

ku 1125.

Alfons pierwfzy nazwany.1139·
Hcnrique s, znioi?fzy Pi ?ciu Kro

law, czyli Wodz ow Maury ta n

fkrcn w Portugalii, Pi e rwfzy Z4l._

czo l {i? pifa? Krolem Portugal
fk i m ,

Urodzi? {i? Swi?ty Jan de Ma

rha Fundator Trynn aizow. Za

czo? Iwoi Z?kol1 Roku Tyfi?
cz nego fetnego nzitw;?dzie{j?te

go ficdmego, ktory Zako n Pa p.e?
Ln nocenciufz Trzeci p.ot\ViC:I???..
W Roku 120 9. SW1?ty F e lix

Wal ez iufz wraz z Swict yrn J a

nem Je Marha ten Zakon fundo

wa?.

1):60.

0sus drug);... by? Pierwfzyra
Krolem Szwec zkirn. Dawnieiri

przed nim Krolowie, zwali {j?
Rrolami Upfalfkierni. Dzie::io

pis Szwedzki Loccnius-, ktory
?y? oko?o Roku Ty {i?czneg,o
Sze??[etne=.;o Siedmdz.iefi?rcgo ,

ywodzi Krolew Szwedzl\lch 0"
.

Eryka



L1tl! 'Q4

Narodz. Dziewi?ty Kres Dzieiow
Ghr:;Jt.

Eryka Pierwfzego , ktory mia?

Partowa? Roku od Stworzenia

S wiata.DwuchTyfi?czncgo Czrec

clzleacgo Pi?rego ,
tO ieft oko?o

Czterechfet Lat po Potopie ,
ale

znakomitli Dz ie iopifowie , cale

t ernu nic: dowierzaj?.

"Cefarz Frycleq:k Pierwfzy na

zwan y Earbarofsa , przeprafza] vr

Wenecy i przed Ko?cio?em Swi?

tego Marka, Pa piez a Alexandra

Trzeciego, 'padHzy mu do nog, a

po tych przeprofinach Papie? go

{(lZ?,fze[zy?. Ten Cefarz WOlO"::'

wa? przeci wko Papi e?owi Ale

xar.dt owi Trzeciemu, ale Medio";'

Ianczykowie i Wenerowie przy
Papie?u flaneli, i Cerartkle Woi

(ko w bitwach zwycic? yli , Po

oflatnim We netow z wyci?ftwie ;

przcprofii Cefarz Papie?a .

tlij·

... SaladLn So?tan, czyli Krol Sy ...

ryi, i Egtptl) , odebrai Chrze?ci ..

anorn Jeruzalem. To Kro}e{?wa

nie by?o \\1' r?kti Chrze?cia n, tyl.;
1\.0 przez o?mdzi efi?t o?rn lat.

1195' ,,$,lf3Ceni. \trefzli z Afryki dd

Hifzpani l-z.nie ?l i Alfoufa ofmego
Kro!a Grenady, a Pi?Jzie{i?t Ty"
fi?cy Ludzi wvct e li,

1207; Wincenty 1(ad:?:ubek, zofl?? Hi;

F2 [kw·



at a od

Narodz. Dziewi?ty Kres Dzieiow
6hr!Jft.

fkupern Krakowfkirn , umar? po

tym Cyfterfern z wielk? f?aw?

Swi?robhwo? ci , byt to ied e n z

z naidawnie i fzych Dz ie iopifow
Poll1<lch.

Colomanu?,.Syl1 J?drzeia Kro

la'\V?!:!;icrtkiego, obrany byl VI

Haliczu od Xia?at Kufk ich , Kro

lem Halickim; ;le teg.o? Roku,

przez przeciwn? infzych Panow

Rufkich fil' on? , z Krolertwa Ha

Ilekiego by? rufzony . Ten Co

Ioma nus Zo ne mi:.t? Sa lorne e , Si0-

{tr? Lefzka X;???ci3. Krako?{kie

go, Z krera w Panienftwie , ?yt
do ?mierci. O Kclornanie pifze
obfzernie Dlugofz pod tym?e Ro

Idem ..

Umar? Swicty Woiciech Parry
archa j eroz olirnfki . Ten Z:lko

nowi Karrne liranfkiemu , Patr y ar

cha fwcirn Sw iet ym El ialzern za

fzczyconernu , napi fa l Regu?? Ro

ku 'Tyfi?cznego Dwuchfernego
Dz iewi?t ego . Potwie rdzi] te

Reg-u1c Pa oie? Honor' .fz Trzeci,

l\o'j?lI rryfi?czneg,o Dwuchfernego

Dwudzie?ego Szof? ego. T? ofir?

1\egut? Pa pie
?

Euz ie niufz Czwar

ty, n i ec o u;'l?,odzi? /1 W dalfzyrn
czafie Sw i?r« T'e reffa , naprzód dla

Karme hrane k 150fych, oko?o Roku

Ty{i?czntgo 1?i?Uetncg,o Czter-

dzie-



C§ 85_
Lata od

N'aroaz
, Dziewi?ty Kres Dziciow,

c hr.Yit.

dziei1eg;o, potym i dla Karme li

r ow, do daw ney ofrro?ci ten Za

kon przyprowadzi?a. W czy?n
i ey bardzo pomag;ai bbgo!?awlo.
11y Jan ud ICzy?3, o{?ro?? Regu?y
z ni? ur rz y mui?cv , GO pctwier ...

dz i l Pap ic? Grz egorz Trzynafty
Roku T'yfi::);czn?so b?c;k[l1e;Q
o?mdzie nares;o.

'

• ::;.> ,

1221. Umar? ?wi?ty Dominik Fu nda-

tor Zakonu Kaz nodz ie ifkicgo..
'Te u Zakon ieft potwierdzony od

Papie ?a Hono ry ufz.i Trzeciego w

Rekll rrj(;?cznym Dwuchfc;tnyril
;'?(;;{llal1jm ,

Urna d S\vi<;.tyF'r-J nci [z,ck A[?yin<i
Fundater :ZakCl1ll !'weg,o. T'e n

Zakon id! potw ierdz.ony naprzód
od Papie? a Innocenciufza Trz?

cic:go, w Rokn'Tyfi?cznym Dwucli

Iet nyrn Dz icfi?rvm , potym od

Papi e?a Ho nerlutza 'Trzecteg o w

Roku Tyfi?cznyrn 1)wllcb[etnym
Dwudz ic f? y m Trzecim. Pomi e

ni on y S \v i e;. t Y odebra? od Pana JE ..

ZUSA Z nak i Ran Krzy?owych,
na Ciele fwoim wyra?one-w Roku

Ty{j?c?nym Dwuchfetnyrn Dwu

(hidtym Czwartym.

?ku urnar] Genghis
Han, ie de n z Hanow Monr.ulow

w Czc?c: w ie lk iev Az ia: yc.;k i I... Y

F3 Tal'"



??t? tf?

Narodz. Dzlewi?ty Kres Dzieiow

?hrJfj·
'Tarrary i Panui?c yeh . Od Po

caatku Sw iara nikt nit; Zd\V010-

wa? tyle Kraiow, ile ten Z\vy

?i?fea, bo \1(1.c;cey ni? Tyfi?c o?rn

fet mil Kraiu od Wfchodu do ZJ

ch.)du, a wi?ce y, ni? Tyfiac mit

Kraiu od Pu i nocv knPokdniowi

pod fwoie Panowa nie podt>??,. Za

woiowa? ca?? prawie lJ1cly?, ca??

PerfY:b \Vi?kfz? Cz??? Chin, cal?.

Tartary? I Krole {twa Kaza n, A

!l:rachal1, i wi?ld?? Cz??? Panf? w

.Mof1<Iewfkich. Liczy i w Woi

fku fwo irn otzcfz.?o (iedm kro? n?

TyfiCiCY Z??nierza.
'

Lefzek Bia?y? Xia?e PoHki,O

ciec Boler?awa Wfiyclliweg,o, nie

fpodziewanie zabity od Ludzi Sta

rofty Pomortkiego- iako pifze
Le ngnich ,

i na to przywodzi
Swiade??wo Kad?ubka, i D?ugo
{za.

??okl1 Boler?aw Piaty ,na-.

twany WTlydli\?y ,Syn Le fzka Bia

?ego zofial XJ???cit;m Poifklrn W

Pieciu leciech wieku Iwego: Ten

W Roku Ty?acz nyrn Dwuchfe

tnym Trzydz,ief?ym ofrnym ,
wzio?

za Zon? Swi?r? l{i ng;<;, albo Ku

negunel? , Beli Szeftego KI ola We;

gierfkie?jO Czterfl'alhletni? Cor

ke:, miefzka? z ni a w Paniehf?wic

p?z,ez L??t CzterJzie?ci ob?o?o-·

l1yc? •.



Lat« od-

Narod?: Dziewi?ty Kres Dzieiow

C/rrJj? .

nych. Umar? w Rdm Tyfi?

cznym, Dwuchfetnym Siedmdzie

fi?tym DZltWJ?tyl1l, a Wdowa

SWl?ta Kuntg;unda, w Klafztorze

w S?czu Zakonnic? zoilaia.

1250. ,

Swi?ty Ludwik KrolFrancufki,

w bitwie przeciwko Saracenom,

pod Darnier? Mla{tem Egi ptu s

wz i?ry od SaraCeJ10Wj na okup
fwoi oddai Saracenom Darniet?

a na dz iefic? lat Po k oi z niern i

zawad.
.

12S 2 W Dzien Pierwfzy Wielko no ..

cny? a Marca dnia Trzydziefte;o,

Sycyliiczykowie, wfzyl1kich
Francuzow w Sycylii b?d?cychs

wygubili, i pozabiiali, nie o··

chraniai?c- ani Bia?yg?ow, ani

Dzieci u Pierfi bC;;d?cych. Sta lo

{j? to za piefwfzym Dzwonieniem

na Nlefzpory, i zr?d ten Dzien

krwawy, zowie fie;; Niefzporami

Sycy1iifkiemi. Francuzów bylo
o?ra Ty{i?cy, farnych Woukowych

procz innych.

1295. Przemyf?aw Xi??e Polfki przy
...

wrocrl Pa nftwu twemu utracona

przez Bole!?awa Smia?ego Króle

w

fl wa , i Korony ozdob?- a wzro

w[zy Tytu? Krole,viki, by? u

koronowany, i na.mafzczony od

Swinki



?Jd? (ul

?arod?. Dziewi?ty Kres Dzielow
?lfr.Yfi.

Swi nki Arcybifkupa Gniez niv n

lkitgo. Rol.u za.! Ty {j?czllesO

Dwuchfernego Dziew j?dzJth?!te
go Szorlego , ten Kr o l zabity w

Rogozl11e podlug Diugorza i Len

gnlcha z r ofkazu Marerabiow

Brandebnrfk ich,
<;J

JUexander Spina W?och Domi?

nikan, wynalaz! Perfpekrvwy ,

albo T'e lefcopi a , w Piz ie Mie?cie'

Xi?nw? Tofkanfkie go .

Polacv zJ()?yJi z Krolcflwa ,

W?aclyf?a\\-'a ?okietka za uci??li
we Pa nowan.e , na ibar dz.ie y zas za

to, ?e lift Kro lem n i c piLd:, ale

tylko Dzi edz.rcern i Xl???ciem.
Na mi e i/ru L, kie rka obrali, i u

koronowali; Wa?lawa Kr ola (ze ..

(kiego.

Wynalezinl1Y ?yli wyderkona-
?ony [pofoS, Acus Mag,l1t.ticcr, do

?eglr-wauia na Morzu bardzo po

trzebny, w y na laz] go, czyli wy
d o (ko n al i? Wioch, naz w i tk iern

Flavio, R(\(Jem z MlaHa Melfi,

\V Kro icflwi eNeapo litanfk im po

?oi;one.go.

l)marr Wac?aw K(ol PoICki i

Ciefk.i.

Po ?mierci Waclawa., wroci] {j?
118..
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Dziewi?ty Kres Dzieiow
Lata 6a

Nar·odz.

ebrJft.
na Tro n Polfk i Wladyf?aw Pie r

wfzy Lokierek.

?:pie? .,.Ja?D\Vudziefiy drugi"
po anown ,

a y mu pLtcr;no An ...

n ai y , to ief? dochody Rokuledne ...

go ze wfzyflk ich Dobr Ducho ...

wnych , wY'-1W1zy Dobra Bliku ..

pow, i Oparow , ktor e to roczne

dochody ka?dy Duchowny Dobr?

odbieraj?cy w p ie r wlz yrn Roku

p?aci? by? powinien. Poryrn Z(l?

za Bonifacego Dz rewratego oko?o

Roku Tyfi?cz.nego 'Tr zechfet ne- -

go nzicwi?dzie{j?tegl) drug,iego,
iu? od Bitkupo w i od Oparów an.

lla!y na Papicza pof?ano wione .

Na wielu Zborach Powfzechnych ,

to i cfi in Concil u s by?y w ie ik i e

trudno?ci, o te A nnal y. Tern

ro?nie po ro?nych Panrtwach pla ..

q fi?, O tym pifze Sa nd ini W

?yciach Papie?ow pod Tytu?em
Bonifacego Dziewi?tego.

Kaz irr.irz Wielki nai??Jpi? p?

Oku Iwoi m Whclyi?awie ?ok ie-,

tku na Tron PoLiki. Od tego
Króla ma I'olika naidawnie i tze

Prawa. Te? Krol prawie ca??
Czerwon? Ru? , przez fpadki po

Xi???rach Rufkich odebra?, i do

Pohki przyl?c2.Yt, Arcybifku ...

pttwol.wowfk ie fundowal ,i Stlldi""

lun Cracov ienfe. iako pifze Dlu'\'

?ofz.



? Sl·O ?

Dziew i?ty Kres Dzieiow
l,lttt.1 o?

li ?Y'odz.

C.hryft.

M ,,)46 ?o uk wictkie Powietrze VI

Azp, Atryce- i Europie, o 1:\

kim od pocz?tku ?wiata nil'!

wzmiankuj? Dzieiopifo\vie. Z,?

cz.eio fi? to powietrze w Chinach

od m?ly 00 dymu gor?cego podo

bney ,
i wkrorce ca?e Chiny za

l;aziw[zy, przefalo do ca?ey Azyi,
do ca ley Afryki,i doca?ey Euro

py,a? do naizimnieifzychKraiow.
W tych .Pa ?Jk w ach, w krorych

Jlaiwolnieifze by?o, dwudzieH?

c;z??? Ludzi wygubi?o, we Fran

cyi olm?, w Anglii czwart?, \v

Azyi za? naifrotfze by?o. O

tym powietrzu. ?wiadczy Ency

klopedia, pod tytu?em powietrza,

W Tomie Dwunaftym. na karcie

451'

We netowi e )od?l1,g; ?wiaclefrwa

Mu ancinJza, i Mo.rerc1;0" Xi??t;;

ciu ,
Albo Dozy twemu Marino

Phalctri nazwanemu, za machina?

cye przeciwko Oiczyznie fvoiey,.

toporem fzyiCi uci?? kazali.

?310. po Kazimierzu Wielkim, na-

fi?pii na Tro? Polfki Ludwik

Kr ol W?g;ierfki, rodzony Sic

fl:rzeniec Kazimierza Wielkie?o,.

?l Syn Kuobena Króla W??ier

{kiego, i El?biety rochoney Sic

:lhy Kazimierza Coxki Wta([yl?a"l
wa



Lata od

liayodz. Dziewi?ty KreS Dzieiow
ChYj'i-t.

wa ?oki-.tka . Ten KroJ. w.a,

k te Wo111()?ci Polakorn nada?, i

we wfz y ft k ich Pakruch Konwen

tach, i e rt wfpornn ia nv , okola na."

dania Wolno?ci Polakum.

Zaczc.:!o {je wielkie cclfzcze

plen1h?o, albo ?'chizma, w Ko?cie

le Kat o lick irn , które Dzre iopifo ..

wie zowi
? Odfzczepie hftwern Za-,

chodriim, po ?acinie Schifrna

Occide nt is . Pocz ?te k tego od-

fzczepi e nflwa b)'? taki. Pa pie-,
?e od Klernenfa Pi?tego, od Ro ..

ku T'yfiacz.nec;o Tn,1: ch retneg,o,
Pi?rego- a? do Grze?o(za J cd y

nailego, do Roku Tyfi?czne?o,
'Trzcchf etnego Sredmdz.iefi?rego
Szo11e?o, przez Lat {jeclmdzie"!'

fi?t ?bto?ol1ych, miefzkali nie

w R,?ymit:, ale W Awinionie Mie

?c ie Francufk im, w Prowi ncyi ta

Prowincya n:1zw?ney po lo?onym ,

To lI4ia{?o zowie fi,? po ?aci nie

Avenio , albo Avenicorum Civ i

ras , i lef do tych czas do Stolicy
1\poftolikicy nale ??ce . Kie?ly
za? Pa pie? Grzegorz J edyna{1.y,
W Roku Tyfiacznyrn 'Trz e chfe-,

tnym Siedmdzj eti?ryrn Siodm yrn ,

dnia Sioc1mego januar ii , z Awi

n ionu do Hzymu przybyw[zy? ill?

!i? bez powrotu ta rn?e TI3'4ad

prze nior? ; Po ze v?c!u Je?o Ro ...

ku Ty{j?czne?Q Trzechfetneg •

.6'iedm ..
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Lata oli

Narad:::,.

6fJY'yl?.
Dziewi?ty Kres Dzieiow

Siedmdz ieri?tego ofl1'ego, obrali

Iozd\vOleni Kardyna?owie dwoch

Papie?ow .Urbana Szottego-i Kle

me nfa Sicdmego , z których Ur

ban Szotty byt dobrze obrany.
Trwa?e) to od Koku Tyfi?czneg,o
T rzechfe tnezo, Siedrndz I di? t e

g,o Olmeg,o, r o ie f? od Urbana

,SzoH:e?o, a?. t!0 Roku Tyfi?czne

gr) Czre rechfet neg o Dwudzidte

go Dz iewr?t ego, ro ieit do Mar

cina Pi?tego, przez lat pi?dz ie-

1i?t i ieden ,
?e po dwoch Papie

?ow obierano, z ktorych i eden

by? z awfze Anr ipapa , albo z le 0-

brany Pa pi e
?

• W tym czafu

Pl'lLCi?g.u, Papi e?owie dob rz c o

brani ci by li ! Urban 5zo(1y, Bo-

nifacy Dziewl?ty,Inn\Jct;nty Sio

dmy , Grzeg orz Di\T,Llnafty, Alt ..

xa nde r Pi?ty, Jan Dwudzicf1y'
Trzeci, Marcin Pi?ty . Anti ..

papx za?, albo zl e obrani Papie
?e CI byli: Klemens SlOdmy,He ...

nedykr Trzynafiy, i Klemens

Ofrny, krory z?o?y? preteudowa
ne Papieftwo w Roku Tyfi?cznym

Czterechfetnym Dwudzieftym

dziewi?tym, a Marcin Pi?ty, od

tego Roku, iu? bez Antypapy

fpokoi nie Stohcc; Apoftolfk?
ofiad].

Szwarc rud:'::ffi z Fryburga Za ...

k0iin11t SiVlt;.tego Francuzka Chi

mik,-



ee\93?,
L,ata od'

N:trodz: Dziewi?ty Kres Dzieiow,
CbryJl.

mik , b i i?c w Mozdz ierzu Sa lit r? ,

pofirze?,? z podz iwi e niern- ?e iie;
z aie ?a w rnozdz.ierzu ,

a z tego

przypadkowego do?wiadczenia,
dociek? fpofobu robienia Prochu,

ktorego potym w Koku Tyfid;
cznym T'rzechfctny m o?mdztc.;fi?
tym, We nerowi e na Woi nach za

zywali.

Jadwiga Corka zrnar lego LIl

dwrka Krola Polfkicgo , i W?gler"
fkieg,n, przyby?a do Krakowa, i

tam Krolewa Polfka obrana, i u-

.1384·

I k?rono\Vana:
•

4 Jagie?lo przyby? do Krakowa,

przyio? Chrzeft Swi?ty , wzio? I

mie W?adyihwa drugiego, Sluh

wz io] z ]ad\vig,?, potym obrany,
i ukoronowany Krojem Polfki m ,

Roku za? 'Tvfi?czneg o Trzech

fer nego o?mdz ie??rego Siódme

go; Wladytlaw Jagie??o Krol

Polfki, pojecha? do Litwy, tam.

fundowa? Bifkupflwo Wi lenfkie ,

i przyprowadzi? Litw? do Wiary
Chrze?ciahfkiey . Roku Tyfi?
cznegQ.l Trzcchfernego Dziewie ?

dz iefi?tego Dziewi?tego, Krolo

wa Jadwiga w P(,)?o?u umar?a.

Roku Ty{i?czneg'oCzt?rechfetne-

1386.

/'

• go Dz ie ri?rego, Krol Jagie??o
znior? Krzy?aków pod Gru I1wal

«em w Prufiech . Zgino? w teT
lDitwie,



-C'4 ?.,

Dziewi?ty Kres Dzielow
Let« ol,

Iv arodz:

ChrJ}t.

bitwie, fam Mifirz naiwy'i:Jzy

Krzj?ackl ]unbwgLen nazlvany,

j wil;cey 'Trzvdz ier?u Tyll";Cy

Krzy?:lkow. Roku 'Tyfiacznego

(,ztt;:rtch1ttne;o Dwunattego ,

Wla(!y!?aw ]ag,ieHo da? Cztcr

(!ZLescl 'I yh?cy kop, fzerokich

gr') Czy Pr.uk ich na zafla IV Sta lO

f?wa Spifkiego Zygmuntowi Kro

Iowi W?zier1kitmll, ktory wkrot ..

ee pMym Cefaizern zoftal. 1\0-

ku Tyll?cznego Czrerechfernego

J)wndzidtego Drugiego, W?acly
f?aw Jag,ieHo po iol za Zon? Zo

fi?, J?drzeia Iwa nowicza Xi?? q

cia Kiiowikleg,o Cork? , Z =r

fie urodzili Synowie wtadyi?awa,
W?ady!?aw Trzeci, i Kazimierz

Czwarty. Umar? KroI W?ady
f?aw drll?i, Jagie??o nazwany ,

Roku Tyfi?cznego Czterechtet ne

go, Trzydzld?tgo Czwartego.

Tamerlan Han, albo Celarz Wlel

kiey Tarrary i Aziatycki =t- «r

gra? wielka bit w? na BJiazecie

pierwfzym,Cefarzll Pi?tym Tute

ckirn, p0d Mil! ilem Angori«- po

?o?onym w Galacyi Prowincy i A

zyi mnieifzey , i wzio? \V niewol?

Baiazeta , krory , ?e cho? w niewc

li. b?d?cy, wzgarcl? pokazywa?, i

z niewag i czyrn l Tamerlanowi,

kll,za? g,0Tamerlan w Klatk? ze la

Zll? wfadzi?, a z tey klatki Ta-

J.ler-



Lat. ,.i

N aroda; Dziewi?ty Kres Dzieiow
€hrJfi.

merlan, m konia wliada?, i z ko ...

nia zfiadal • Baiazet z rofpaczy
t?uk? g?ow? o k larkc ?elazn?-po ..

ki ii? nie zabif.

?_Xi?(lz i Rektor Aka
demii Prafkiey, ?aczo] rozllewa?
Kacerfkie b??dy Iwo ie,

Ja??ozwarc'
nit

Z?Kol1fi?ncieii{kl, ao na

Concilium Conf?antie nfe , flawi?

iic; ofobi?cie , gdzie w tym?e Ro

ku bkcly i ego Kacerfkie pot?pio
he, i on na fios il\azany, w roku

za? naflcpuiqcym Tyfi?cznyrn
Czrerechfernyrn Piernaftyrn Dnia

Piet narlego Lipca, f pa lony tamie

w Kontrancyi . Trwa? te n Ka ..

cerz do ?mierci w b??dach fwoich,

Ten Rok iel1 znakomit zwyci?
f?wern na n;likaml :1I111y,kro
t? zowi? Dzie ioplfowle , Parm? z

Orleans . Kiedy Anglikowie ,

ca?? prawie Francy? byli pofiedli ,

]oannaD'Arc,ktoq zowi? Parm? z

Orlea ns, oe;?oliwfzy ft?, ?e iefi od

J?OGA zef?ana, na wyp?dzenie
Ang;Jikow z Francyi , uderzy?a na

A.r,glikow, pod MiaHem OrlC<lUS,
z ma??. gar:!lk? Francuzow , i An

ghkow od tego Miafia odp?dz iia.

Lubo Zel? Anglikow ie , wai owfzv

lnf?e,. b.itw!e pomienion? 50

ann?.
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Dziewi?ty Kres Dzieiow

L?tll od

Nal"oaz.

GhrJ/t.

ann? , fpalili i? iak Czarow nic? ,

i lubo wkrorce potym Henryka.
Szon ego, Króla Angtelikiego \V

dztect nnyrn wieku b?d?ceg;o, do

l)ary?l (piowadzili., w Rvku Ty
fi?cz nym Czrerechfetnyrn Trzy
dzrcftyrn Pierwfz ym, a tam go \Y

Ko?ciele Katedralnym Paryskim,
Francufk? , i AIl[ir.;Jlk? Koron?,
uko roncw a li , ie-lnak od Zwyci?
flwa Joanny D' Arc ,

t a s {j? Woi

na nie wiod?a we Francyi A ng)i
koru , ?e Roku T'yfi?cz n ego Czre

rechfernego , Pi?dzieli?teg;" Pie r

wfzegc, iu? bardzo ma?o Kraiu

we Francyi pofiadalr ,
a potym z

Fra ncvi cale flll;owani byli. Ot ...

Jeans zowie fic:; po ?acinie Aureol

lice, albo Aurelianurs .

1430 Witold Wielki Xi::l?e Litewfki,
umar? w Mie?c:e Troki nazwa

nym. Teg;oi Roku przed fam?

?mierci? Witolda, Zygrnu nt Ce

farz , ct oraz Kr»l Wttgiedki, po

fia? do Witolda Koron? Lite wfka,

ale ia w drodze z rofkazu Krola

'V?ddyf?awa Jagie??a Jan CZ1rn

kowtki , Podkomorzy Poznanrkl

Herbu Na lecz przci o]. Ten v.,

toldus , mia? na Krzcie Swietvm

Imie A lcxandra- a by? Sn r=:
cznnrcdzonv Brat Krola Whdy-
f?awa ].1?;ie'??:J., bo byt Syn Kiey-

1?uta, fi. Olgierd roclz')ny Brat

Kic:y- .
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Neroaz ,

?'bY'Jjjt.
Dziewi?ty Kres Dzielow

Kieyflura, byt to Ociec Wlady ..

a;l\va Krab Polrkiego . By? ten

Witold wielki Wc iownik. Umie

raiac, Wielkie Xief?wo Lirewtkres

Kr?Iowl wtady(??wo\Vl odda?, ia

ko od niego fobre !)owierzone.

Po ze i?ciu W?adyl?awa Jagie? ..

h, ObLWY Krolem Pol {kim Syn
Jego Surizy W?acl yihw Trzeci

Jagiellon cayk . Ten w Roku
./

'Ty ri?cz nvm ?crrretnY!1l
T'rzydz icfl y rn Szoftvm , Xi?llw()
WofoS?1<.:i?:, i Multanfk ie , przy ??

czy! do Pohki fpofober.i Feudi ,

ói.1bo Hotd0W111Cbva. Ten?e \fi

Roku Ty{l;?cznym Czte rechfe-.

tnym Czt crclz ieuvrn zofia! Kro

lem W?S';icr(kim. Z?inof Wia ..

c1)'!bw ]as>:lcllol1czyk pod Warn?
vi Hlllgaryi, w b it wi e z Amura ...

tern DrLlgim Cefarzcm Tureckim
Roku Ty{iq?zneg;fl Czterechkrne

SO Czttrclziefl:cgo Czwartego,
'])nia Jeclyhafl:eg0 Novembris.

BX?l) ConciIinnl Flo??fkie za Pa ..

pleZJ. Ea;ieniufza Czwartego .Na

tym Zborze Powfzechnym, by?
przytomny i fam Papie? , i Cefal?
\Vfchoc!ni Jan P;l!e01()g. P.lpiei,
Kardy m luwie , tudz i ez , Ce fa rz i

Wikaryufzow ie , albo Namidl:nicy
Patrnfchow Greckich, podpifa li

te Co nc i liurn . Srane la nil. nim i e'"

G ,ln?)??
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l--ttta oj,

Narodz.. Dziewi?ty Kres Dzieiow
ChrJJt.

dno
??

Ko?cio?a Greckiego, z Kc ...

sc io Iern Rzymikim, wyzmne od

Grekow »ochoclzenie Ducha Swic:

teg,o odOica, i od Sy na. N;
rm e? ni?two Chryflufowe Papie

?

owi pf2yznant.

?144I. W alezjony Drukl.przezGut-
() I U6 temberga, lIJ.vatela Mogunt

iku:go. Ten fi? z??czy? z Fau

i?t:m, bogatym Mogllnt(kim Mi e

fzczani n em , i z Szefierem Zie;
ciem Faur?a . Ci t rze i , naprzód
z drzewa wydrukowali Roku Ty

fi?cznego Cztere chfetnego Pi?-
, dzidi?tego w Moguncyi, Dykcj

onarz ?acifuki , nazwany Cat ho

Iicon, ptltym z Metalu, Litery
drukowa? zaczcli .

J443 Jan Brugges Malarz rodem

F'Iamahczyk wynalaz? Ipofob ma

lowania z Ole iem, tym fpofobern
obrazy przez w i e le wiekow trwa?

mog?. Obrazy za? malowane

przed wy nalaz k iem za?ywania 0-

1eiu do Farb , w[zyOkie z::lgindy,
i tylko {?awa, a nie obrazy Apel ..

Iefa Zeuxyfa zofia?y.

1444· Umar? Swi?ty Bernar(1yn S(-

ne?lki w Mie?cie Aquila nazwr -

nym, w Krole?wie Ncapol itah

fkirn po?o?onym. Ten ?wi?ty

UlO-



Lata "tl

Narodz; Dziewi?ty Kres Dzieiow
ChrJjt.

uradza h? Roku 1383. 'VI Mie?cie

J.\1aifJ. nazwanym, w Wi elktrn Xit; ..

f?vre Ftorentrkun po lo? .nyrn •

Pormeni oriy Swi ?ty dla tego fiQ,
zowie Se ne n.x i , ?e; (Jelec Jt:g,o
rodzi! li? w Sieruc , Mie?cit: Wid

kiego Xr?f? wa F!ort:ntfkiego.
Swia.rczy Du iatus Stdwny Tc:olr)G;
Paryiki , ?e t e n SW1tity by? ie den

z na iz nacz ni eifzych \V Zakonie

Swierego Franci fzka Reformato ..

r ow , ktorzy Znko n po ?acinie

de Obfefvami3,' a w Polfzcze

Bernardyni nazwany, do rakiey
lak? gynie clolkona?o?ci przypro

..

wadzrli . Pod?ug; Morere go, by?
ten S\I/i?ty Wikarym, czylt Kom ..

mularaern Generalnym pornienic ..

l1ego Zakonu, a za tego Urz?du

Je?o, \1/ famych Wlofzec» wi?cey
ni? 'Trz yfla Konwe nrow de Ob ..

,

fe rv ant i a zbudowano. Bifkupflwo
Steny , albo Sen<,,:?tkie, a poryrn
Ferra ry ofiarowane {obie odmo

wi?. Kanonizowany Swi?ty Ber

nardj-n Se n e iuk i od Papie?a
Mikoiaia Pi?tego Roku 145 o.

145 3
Mah?lr.et DruJ0.-C.darz Ture ...

ck?mem Konftanty"
no pol Dni a Dwudz.ie ttcgo Dzie

wi?tego Mai:t; w p ierwfzy 'WtO

rek Port Doml nicun Tr iniratis ,

to ief? po Niedz ie li Swi?tey Troi ..

cJ; zgina? \V tym Szturmie Ce ..

Gz far4
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Lltta Id

NUY'odz. Dziewi?ty Kres Dzieiow
ChrJft.

farz Konflantyn Trzynafl y Paleo

log, nazwany Dracofes , ktoreg,o
irui Ds.ie iopifowi e , nazyw a i?

?onfl:antynem Piernatlvrn, rachu

rqc \V poczet Konilanr y no \V ,

dwóch Ce Iarz ow Konfta nr y uo w ,

kror?y pan o wa li przed pl ze n icfie ..

niem do Ko rulanr ynopola z Rzy
mu Stolicy Ce iarzow Rzymfkich.,
to id! przed Konftantvne n. Wic l

kim. Od tego czafu Turcy Knn

flaur yncpol trzyma i? , ktory te

raz po Turecku zowie {j? Stambllt.

J4'73 Urodzi? liC;; IV Ton1l1in (?awny

Mrte'maryl rmieniem Kop{;rlJik?
lodem Polak Siflerna Ceper
n icanum, f?ynie teraz w ca iyrn
?wiecie, by? t e n Kopernik, Ka

rroniki ern Warm?L1tkirn.

, Ferdynand Pi?ty KroI Aragon
no, poiowfzv za Zon? Izabe ll? ,

Dz iedz iczk? Krolertwa Leonfk i e

g·o, i Kafiylii(kie?o, a Kr o leftwo

?enacly') i inne Maurom odebra

wfzy, i wfzyilkich Maurów

z Hifzpnn l i wyp?d?: wfzy, zol?a?

pierwf.zym Krolem Hifzpunfkirn.

«414

Tego? Reku Papi e? Sixrus

Czwarty potwierdzi? Z ako n S\Vl?

tego Francifzka de Paula Za

konnicy tego Zakonu zOwl? liCi
Minimi.

WSzne-



Lata od

Nar od?: Dziewi?ty Kres Dzielow
ChrJJt.

W Szneberau w Gurach Safk ich

SrtDrnycff ?rzc;owych w Mlfini

po?o?ol1ycb,?nalc:ziono cai kowir?

fztuk? (zczeregu l czyftq,o irebra ,

na krore y Albert Xig? e Salki iadl

obiad, ze dwudzicl1? czt errna 0-

fobarni ,
z tey ca?kowitey fzruki

freb ra na mnicifze Iztuki por?ba

ne)" odwa?ono 0b???onych czte

ryfla Cernarew freb ru. O tak

bo.t,dtych krufzcach frebrnvch ni

gdzie przed tym nit flyfzano,

Uro dai? ..be w Mie?cie Papie
{kUn Urb ino nazwanym, Rlphael
Urb ino . Ten RaphaeJ tak fi ($

wycloCkonald w Malarfrw ic ,
?-e do

r?d po nirn , nie p owtla i rowroy

mu Malarz, i przed nim na tyfi?c
i wi?cey lat lepfz.ego M,.llarza nie

b y i o ,

Chr !to -horus Columbus ro

elem t'llllt?cJ..yk, z?alaz? na Mo

rzu, Nowy Swiar ,
tv id! Arne ...

ryk<;., albo drug? po lowe ZIemi,

ta k wielk?, i ak ta po?owa, kt ora

przed tym wynalezieniem, wiar

doma- i znana byh. Po nim Ve

Iput i us Americus, rodem z Flo ..

rcncyi- w Roku'Tyfi?cz nym Czre

rechfetnym Dz.iewi?dz iefiar vm

Siodmym, g;??bity w n owvrri Swie""

cie ,
Kraie wielkie powy midv ..

I

wal, i od ni:;:;o Arner yka nazw i-

fko \yz'lC:; 'A. G 3



?? ]02 ?t?

Dzieli?ry Kres Dzie

iow Znakomitfzych.
Od Znalezienia N o

wego ?wiata, do Po

cz?tku Wieku NJ{ze

go, toiefi do Roku

'lAta ol

li aY'odz.

C-hr)/t.

17°1.

Ten Kres zawiera w [o ..

bie, lat 208.

1493 Po znalezieniu od Krzyfarofa
Kolumba rodem Ge nue ncz yka ,

dru;it:y polowy okr?g u ZIemi,

te raz nazwanej Ameryka, Ferdy
nand Kr ol Hifzpanfk i , na ktor e

go Okr?tach wy nalaz i Columbus

Nowy Swiat , kaza? naipierwey
z.afzczepi

?

Wlar? Swi?ru KatoJi

ck? . Po Kolurnbufie , Vefput ius

Americus, r ak?e W?och rodem

z Florencyi, g??biey w tyrn No

wym Swiecie, wiele Kraiow wy
nalaz l, a od niego Ameryka 1-

tnie wz ie la.

1494 Urodzi? fi? w Alka nrarze Mie ..

?cie Hi (zpan1kim, Swi?ry Piotr z

Alkanta(?' Ten Sw ietv poiiano ...

·

\',d



Lata od

Narodz. Dziefi?ty Kres Dzieiow.
l:brJ/l.

wi? Reform? Zakonu ?wi?tego

Francuzka, ktor? trz yrnai? Re

formaci. Potwierdzonll. Idl ta

Reforma od Papie ?a Klerne nfa

Siodmt;?o,RokuTyfi?cznego Pi??

fernego Trzydzidlego Drugiego.

Urodzi ? {je: w Mie?ci? Portu

gaHkim Mot"ltemajor naz wanvm ,

S\Vl(';ty Jan Bo?y. 're n Swi?t y

fundowa? Zakon Bornfrarrow w

Roku Tyfi?cznym Pi??fctnvm

Trzydzidlym ofmym, a Pap ie?

Pius Pi?ty potwierdzi? ten Za

kou.Rvku Ty??cz nego Pi??fe tne-,

go Sitdmclziefi?tego Drugiego.

Marcin Lnter,rodem ze Wfi 1-

?lcl5en naZWai1-ey w Xi ?l1wre

Ma nsfe ld w wy?fzey Sa xorni po

?O'loney, be:;,c!?c Augurtyane m
,

za

czo l C0zfiewa? b?C;dy fwo ie \V Wi

rembe rgu _ Roku za? Tyfi?czue

go pj??fetneg;o Dwudz i e Ilego ,

PJpie? Leon Dzie{j?ty, wyklo?
Lutra, i b?e:;,dy iego pote;:pd.

1518·

W tym?e Roku Henryk Ofmy.,
Krol A ng.ielfki, napifa i Xi??k??

przeciwko b??clom Lutrajpod Ty
tu?em Obrona Wiar y , przeciwko
Lutrowi. Z? kror? Xi??k?,Pf1pie?
Leon Dz ieri?ty, dal mu Ty tut

Obro?cy W.iary.



L.1M ?i

NaY'odz.

ChrJft.
Dziefi?ry Kres Dziciow,

Zakon Teatynfki 0\.1 Pa pie?aKle
m enfa Siódmego porwicrdzo. y.

Ten Zakon WZlot pocz?tki, i Im ie

od jana Prot ra KJlJ.Hy? Bifkupa

Tcaty, krory byt pl)tym Pa pie ..

?enl, pod Imieniem Paw la Trze

c iegu . S Ni?ty Kajet a II wraz z

Janem Piorrern Karari? Bukupern

:reOlty F undowa] ten Z-tkull.

fS?8: Papie
?

Klemens Siodmy po?

twicrdzr] Reform? Zakonu Sw i?

rt?o Fra nc ifz ka
, o,t ]l1,ttt:llfza de,

13.lffio pod Imieniem Kapucynow.

pofianowio n?.

Pod czas Seymu Rzefzy Nie ...

rnieckIeyWl\1'IC::scie Spira in Pala

t i natu Rheni I nferiori ... odprawio-.

J1eg:,o,. Lutrzy protenowa li ii?

przeciwko wyrokowi Seunowernus.

b??c1()m Lurerrkirn n ie pomy?l ne

mu, i od tey Proteftacj i , zacze li

ft? zwa? Prute/?amami.

Krol SzwedzkiGu(law Pierwfz y ,

przvroi b??c1y Luterfkie ,
i Kro

[eftwo fwoie do nich poci?;no?.

Henryk O(? Kr0] Ang.ielfki?
? Obroncy-Wlary zofla] Kace

rzem, i Heretykiem,bo wiele b i?

dow Lutra przy iowfzy ,
a Iwoich

refzcze wi?cey Jo nich przyda

'Wizy, uq;owieclzia? Pof?ufzefi-
.

Ilwe.



NayodZ. Dzieti?ty Kres Dzieiow,

(f/Jr)'it.
n wo Ko?cio?owi Katol ick iemu , i

uczy nit {j? GIow? Kr.scio ia An

g lel1kleri0 . Dz.t efiqc Ty1l(Cl
Ko?cioiow Katolikom orlebr a l ? ?

cdicl im wfzy ?k ie Dobra Ducho

wne. Fl[ZC:lOWl Bukupowi Ro ...

cher?erfk iemu- ktor e rnu Pa p ie? ..

Kape lufz Kardvnalfkt iu? \V wie;. ....

z i e niu bttd?cemu pof?al , Toma

fZ0Wi Morufowi ,
i wielu innym

Znakomitym Katolikom fzyi?
uci?? kaza?. Te itgo cdfzcze ..

pie nftwo zt?,d pofz lc: O?eni? {i?

by? z KatarzYl'cb Cork? Ferdy -

nanda Pi<!H::go, Króla Aragen ....

ikieg,o, pozofla.l? Wdow? ftadze

go Brata [weg o A rtula ,
a to za.

Dyfptn [<l P?plelk?· Potyrn za

kochawtzy 1i? w A n n ie de Bu len

Damie Z01)Y [woje)' o?eni? :fi? z,

n i? ,
nie rozw iodifz.y ii? pocHu;

Ur?aw Ko?cielnych, i tak, iak

Prawo Hl i e? chce, z Zo na fwo ia

Kroiow? Kararzvna; za -to byt
wykl\ty, od Papititl Klerne nfa

Sioclmeg,\), a rozgniewany o kl
?

..

twe ,
zoila? Heretykiem. Ten

KroI kaz a ?
p"tym fZyl? uci?? Zo ....

nie fwoi e y Krclowey Annie de

Bulen . O?eni? fie, potyrn z Ka ...

tarzyn? Howan tak?e An1!ieHlq
1)(1 m?, kt0t;,t)' t ?,kie: iz y ie; ka?a?

1.1ci1C: •

CbrYl?ier:n Trzeci. KroI })lln ...

?i?
1535.



Lttt? od

NaY'odz. Dziefi?ry Kres Dzielow.
tihrJft·

{ki, przyio? b:t?dr Lurerfki e . Za

i.:!go przyk?adem, i pobudzeniem
cale Krole rtwo Dumkre , Luter

fkie b??dy przyie io ,

Tego? Roku Jan Kalwin, za

czol rozfie wa? b??dy fwoi e we

Francy i . B yl ten Kacerz rodem

z MlalLt Noion w l-ikardyi Pro

wincyj Francufk iey po?o?onego,
j by? Xi?dzcm Swteckrrn , bez ?a

dney Pr elatui y .

Dnia dwudz ieftego fiodmcgo
Septembns, Swl?tyTgnacy FUIl

elator Soctetaris ]ESU, otrzyma t

od Papie?a Paw?a 'Trzeciego Ap
probacj-? Zakonu fwego ,

Zawarty m??dzy Karolem Pi?

tym Cefa rzern, a Maurycym Ele

ktorem S'IO<::im, i innerui mo?nie i

fzerni w Rzefzy Nrernieckiey Xi?w
??tami Luterfk ierni Traktat, w

Mie?cie Paflaw nazwanym \V Cyr ..

kule ni?(zey Bawaryi po?o?onym,
ktorymTraktatem \V Kzefzy Nie

mieckiey pozwolona wolno?? trzy
mania b??do'W' Lurerfkich ,

i Li

berum Exercitium.

Wkrad?o fi? do Poliki Izkarad ne

Kaced'f\vo, uwl<1czai?,-e Boriwo

Chr yftufowi, T'e K'lcer([\Vo =r

fz lo od Faur?a Socina Wiocha z

Sie-



?I01?

Dziefi?ry Kres Dzieiow.
I/tlta od

l,larodz,

{/Ol"))'/t.

Sieny. Pomieniou y Soc i nus , za

razI? tym powltnzt:m
k ilk a Zna

komitych Domow .(Jol(kich, i

fzerz yc ii? w Po lfzcze zaczc1o.

Dopiero w Kc.ku 'Ty{i?czn)' fi

Szd?fetoym P??dzl?lj?rym 0-

[rnyrn , Konilytllcya l'() fkaza ta.

Staror?om- pod utrat? St ar of?w ,

!ó?by tych Kacerz?\V,
na garle l??

rali', a w Roku '1 yfi?cznym Sze??

fet nyrn Szd?dzidi?tym drugim,

Bia?og?owy- nawet za te bte:;dr' na

garle kara? moc? Kon[tytucp na

kazano, i ka?demu prywarnemu

nawet Cz lowiekowi ,
bra? taluch

Kacerzow- i do S?du oddawa? po_

zwolono. 'Tym fpofobe m brzy
dk je te Kacerfiwo, ktor e Dzic

wie:;clziefi1t Jat w Polfzcze trwa?o

z l! runru iiCi wykorzeni?o, okol'o

\.

I

::J
"

Roku Tyri?cznego Sze??fet nego

Sze;?dzidj?teg\) drug.itgo.



LRt?? od

.wal?odz,. Dzlefi?ry Kres Dzieiow.
chY'!JJ?;

zallll; pe?ny. Ten dzie? iefi na

zwany od Dz reiop ifow , Dzieil

krwawy Swi?rego Bart ?omie ia.

SWt?ty Philippns Ner ius, z Po

zwo leniern Paprc? a Fundowa? Za

ko n COlIgteganollLs Orat or ii
, po

tym Papie?Pawei Pi?ty .,Pf>tWttf
dz il ten Zakon Roku Tyji?cZi1t;go.
Sze??fctncg,o Dwunaftego.

Dnia o?mnaHeg,o Februar ii ,EI
?bieta Krol owa zlnzielfka Cerka

Henryka Ormego K-?ola An?,iet
fkiege 1. Ann y cle Bul e n fpiodzo
na, kaza?a ucj?? f?yi? Maryi Stu

-srr Krolewy Szkock ie y , Cerce

Jakuba Pi?tego Krola Szkockiego •.

Zonie Francifzl\aclrugieg,o Kro ...

la Fra ncufk iego , a po ?mierci je

go Zonie H.enryk? Stu?na, Kro.,.

la Szkockiego .. Syn t?y MJ.fy\
Stuart i b yl potym Krolern Ang iel

{klin, pod Imieniem j akuba pier ...

wfzeg o Krol a Ang)eHkiego.

Jan Zamo ifki , Kanclerz i He.,

trna n Wielki Koronny z\vJCi??y!
w bitwie, a potym wzi o] w By
czynie M,\ximiliana Auflr yak a ,

Brata Cefarza Rudolfa.

15&-8.

:Cnia Drll;!,ieg,o Anz,uaa, KroI

Francufk i Henryk 'Trzeci no?em

zab.ry. Tell Krol, by? KroJenl;
-

?ol ....



Lata Dd

N arod z, DzieG?ty Kres Dzieiow.
ChrJ}t.

Polfkim przed Stefanem Batorym,

pod Imieniem Henryka Walez iu

{u. Na nim lift !konczy? we

Francy i Dom Waleziurz.ow Kro

law' Francufkich . Kto tego

Kro la zlbit, nie z;flclzai? li?

Dzitiopifowlt.

159"0
Uma'r? Papie? Urban flodmy,

ktory k ro c i ey ni? wizyfcy i nii

I Papie'le, bo tylko clni Trzyna?cie
(ie dzia] m. Stolicy Apofiollkiey.

i?; 94 Henryk Czwarty narnafzcz ony

i Koronowany Krolem Francu

{kim. Tego? Roku, Jan Chare l ,

chc?c pchn?? no?em w gado Kro

Ia Henryka Czwartego, pchno?

go w warg? wierzchni?, i z?b mu

no?em wybi?, fialo h? to w p?

ry?u.

B ?o?ol?awion ozef Calafanti-
'591

us; u nc owa akon Scholarurn

Piarurn .
W Roku Tyfi?cznym

'Sze??fernym Dwudz ieft yrn pie r

wfzym , Papie? Grzegorz Pie

t na ay, ten Zakon potwierdzi?.
Umarl Biog;oi?awiony Jozef Ca

lafantius,Roku Tyfi?cznego Sze??

fet nego ,
Czte rdziettego Ofmego,

dope lriiai?c lat Daiewi?dz iefi?t
Dwie.

,610 Zo?kiewfki Kanclerz, i He ...

trnan



Lata od

N'arod ze Dzieti?ry Kres Dzieiow,
Cbryf]:

trnxn Wi elk i Koronny, wzio?

Moikwe lVllaflo Sto?eczne ca?e? o

l'J?f(lv?, i Bazylego Szuilklego
Cara L\1ufktt;wlki( go, Morkw., za?

Wtacly [?awa Krolewteza Polikie ...

go,C.lfem obra?a.

Tego? Roku Henryk Czwarty
Krol Fr.uicufkr zabity w Pary?u
dnia Czt ei nartego Maia PlZ(;;?
Kawat Iraka

Teg,oz Roku Filip Trzeci KroI

Hi fZP,l n 11< i rufzy i z Hifzpanii
Dzie\Vl?Lkro? ilu Tvticc y Mau

rew k tci z y od dawnych, CZ,ljO\V

'w Hifz panit rni efzkah . Przez to

fbdd ii? mniey ludna; ale iedne y

Wial)' Hrfzpanra ,

By?<? bitwa pod Cecor? na WC) ..

?ofzczyznie rni ?dz y nem Tyfie:;cv
Turkow , pr ocz Tatarow, a fze

?cr? Ty {ic;cy Polfkiego Wo ifka ,

pod Zo lkrewfk.rn Kanclerzem i

Herma nem Wielkim Koron1lym,
w tey bitwie Zo?kicwfki zgino?,
KomecpcltkrHe nnan Polny wz i?
ty od 'Turkow , a Woilka Polfk i e

go ledwie Tyfi?c do Polfki p0wro
c il o,

\

Ofma n Cefarz Turecki we

trze c. h bitwach, od jana Kirola

Chodklewicza Wolewody Wilen

{kic-



Lata od

N aroaz; Dzieti?ty Kres Dzieiow.
Chr,YJl.

fkiego , Hetmana Wielkiego Li

tew/kiego zwycl??ony- Pokoicrn

Waln? zako?czy?.

Swicty Wincenty de Paulis

Francuz, fundowa? Zgromadzenie
Miffionarzow, ktore Pa piez Ur

ban Of rny , potwierdzi? w Roku

1632.

Papie? Urban Ofrny , potwie r

dzi:!: Zakon Wizytek, ktory fun

dowa? w Roku Tyfi?cznym Szd?

fetnym Dz.iefiqtyrn Swi?ty Fran

c i fzek Salefius . By ?a z nim we

fpol Fundatork? Biogof?awiona
Chantal.

163°' Harveus

3-ngie%?, l?awny
Le?lek? cyf cu lacy i krwi,
albo wybiegu krwi, z fer ca przez

Anerye, to id! przez b ii?ce ?y
?y, a powrotu krwi do ferca per
Ve nas, to ieft przez ciche nie

bi i?ce ?y?y.

l632. Gufla\v Adolf Xrol Szwedzki,

zabity pod Miaf?em Salkim Lut

zen, blifko Li pfka b?d?cym, w b i ...

tw ie z Walfzreynern, Genera?em
Cefarza Ferdynanda drugiego;
zgi nol z.t? otrzymawfzy dwa 1'0-

ftrzaly.

Tego? Roku Gura ognifta We ..

zuwi-



Nttrvdz. Dziefi?ty Kres Dzieiow.
Cl:r''it.

zuwiufz pod Neapolirn we W?o ...

Izcch b?d?ca? zaty pa la , i (pali?a
przefz Io czcery Tyli?ct Ludzi, i

Kra i przyleg?y z nifzczy ia.

Z,l panowania Cefarzowy Ja.

po ruk iey nazwanty Mikaddo , wy
...

ci?to W Japonii 'Trzydzie?ci (iedrn

TyfiGcy Chrze?cian , i portano
w rono 'T'y ii?c Czerwonych z?o ..

tych nadgrody temu; ktoryby
X.\dza Chrzesc iamkiego ZJbl?,

odtc1d nawracanie na Wiar? Chrze ...

?ciantk? prlwie nfra?o w Japonii.

Portugalczykewie b?d?c uci ...

?nieni RZ'ldami Krolow Huzpan
fkich, wvbi li fi? z ich mocy i o ..

brali fobi e Kro la lma Czwar-.

tes;o z Domu Brag.lncillfzow, a

Filipowi Czwartemu Kroiowi

Hi fzpanfkiemn pof?ufzenftwo wy
...

powiedz ieli .

Tatarowie z wielkiej' Az iaty
..

ckiey Tartary i wpadli do Chin

pod KroJem Iwoirn nazwanym

Cum-Ty, i Krai ca?yChinfki za

w oi owali , w ktorym do tych czas

Dom T'ararfki panuie. Chin

czvkowie Cefarzow Iwoich przed

Potopem ?wiata wyrmen ia-?- la

ta· Pa now ania ich rachuiac, t

wy pifui?c, ale to infze Narody
!Za Baik? poczytai?.

Stany



L:rta od

JIlarvdz-
Dzieli?ty Kres Dziciow;

Cbrj'./i;

Stany Holsnderrkie- wybili fi?
? \?r.l(rzy 1(ro!;W- Hii'zp,ln!kich,
P?) o? mdz iefiarule rrney Woinie,

pod i
? tey na utrzymanie woino

?Cl fworey , a w Traktacie Mun

fl e rfk im pom ie nionez o Roku Z<1-

wartym. Filip CZ\V:;Irty, Kroi

Hi Izpanfki , do r?ci Pan ich Dz re-

dz icz n y uzna? ich za woln? Rz ecz -

pofpolir? , od (ieb ie , a n i od ni ko

go nie de pendui?c? . Tel1?e Tra·

krat uzna? Szvaicarow, za Natod

Wolny> i od nikogo nie de pe ndu

iacy ,

Dn ia dziewi?tego Febrllarii
Angielczyk0\vie Buntownicy, ka

zali uc.?? fzyier Dzitdzicznemll

Kro lowr , i Pa nu fwe mu Karolo

wi Pie rwfz emu Stua r towi . Po

t e v zb rodni , i ?ci?ciu Krnla Ka

rola Pierwfzcz o , Uliverius erom
ve l Hel fzt Bunrowni ko w obrany
Prot ektorem , i Rz?dzc? Ang;li i.

1654 KryI1yna Ko?owa Sz« .. -edzka,

zfo'ty?.tKoronc; Szwedzk?, PO!c..
cha la do Rzymu, w kt')rym dni

, fwoie pobo?nie ikol1c;zyh.

Kazimierz Czwa rr y Krol p,)!":

[ki, or?ami Krol ze Krwi J:l:;id-.
lo\v pici Bidfog?owikiey, Wnuk

Sioflry Rodzo nev ZYSll111ntl Au-

R gniLi



?H4?.\

Lat' ()?

Narudz.

ChrJfi.
Dziefi?ry Kres Dzieiow,

gufia oftat ni ego Jag,ie??a, a z Do

mu fwcg,o Waza jar-a Kr ola Szwe

dzl<ieg,o W mik, i fam Tytularny
Kroi Szwedzki, zlo?y? Koron?
Polfk?, poiecha? do Francyi , W

kt orcy dni fwo ie zakoncz.y i ,

Francuzi wielkie Kraie- W A

meryce wyualez ii , ofobl iwre Krai

wielki Miffiilpi nazwany.

!MI
Trz(;J;j KroI Polfki zniol?

Tu? ow pOClWidnic:m, i t? Stoli

c? Ce farfk? , od obl??enia uwol

ni?.

Molinos Xiadz Sw ic ck i , rodem

Hifzpan, rozficwaiac ta iernnie w

Rzymie bardzo fprofne Kace rf?wo

fwo i e
, docieczony, przekonany,

i do wi?zienia wzi?ty, w ktorym

?ycil dokona?. 'ren Kacerz od-

1635

wo?a? iaw ni e b??dy fwo i e , ie

dna k zaraza zofl a ia , i z.dz i e nic

gdzie:: do tych czas o 1li?y (lycha?

:?6?
1JmJr? Ja n Trzeci

KI roljP?!fki?2wJci?{ca Turkow poe Wic niern.

Obrany Krolem Po lfkirn, Au

gna W tory, Ele kro rSafk i.

?A n;iia., i Hol andia-, za?ycia
Ka tnl? c!rug)eg;'0 Krola Hi fzpan
fk lego bezdziet nego , uczyni?a pu

dzia?

}

1698



Lltll od

Nar'odz. Dzieli?ty Kres Dzielow,
I

c /),(,J/t.

dzia? Hifzpa?fkiey Monarchii.

Ten podzia? by? przyczyn?, ?e

Karol dru?i, uczyni? 'Teftarnent ,

ktorym ca l? Monarchi? Htfzoan

f1q, wyznaczyi , i za pifa l Fili ...

powi Wnukowi Ludwika Czte r

naftego Kru?a Francufki cgo ,

Byfa potym po ?mierci Karola

drugiego o Koron? Hifzpanfk?
Krwawa Walna, rn iqdzy Fili

pem pomi e nionym, a mi?dz'y Ka

rolem Synem Drugim Cefarza

Leopolda; iednak Filip utrz yma I

fte;; przy Krolenwie Hifzpamkirn,
pod Imieniem Frlipa Pi?tego.

Umar? we Francvi Iakub Dra ...

gi-Krol Angic lfk. ,?yn?c1rllgi ?ci?

tego, lak ftc! wy?ey narnieni lo

Kuola Pi e rwfzezo Stuarta Kro

la Angielrkiego .

..J

Ten Krol Ja
kub Drug i , W Roku 'Tyfi?cznyrn
Sze??fe t n v m osmdziefi?tym 0-

fmym ledwie uwioz] do Francy i

?ycie [woje z Tronu i Kro lef?wa

fwego Dziedzicznego. Poddani

iego 'la to $';() tylko znienawidzi

li, ?e byt Kato likieui, i ?e po
z.wo li i Podda n vrn fwoirn lawnie

wyznawa? W;ar? Katolick? \V

Krolettwi e fwoim,

?? RokJafnia
DWlIdziefie

go mg; jego :ll1lurii, \V Krole-

wcu Fryder yk Trzeci Elektor

II2 lhal1-



? n6 §&

Dziefi?ty Kres Dzieiow

Lata od

Narodz;

C br!)}t.

Brandeburfki Xia? e Prufk i- w?o

.?yl Koron? na G?o? fwoi a , i

Krolewy Ma??nnki fwoi ey ,
a Ur-

1ynowi, lak piize Leng ruch ,
Bi

fkupow i fwol e mu nama?ci? fi.?

zwyczaiem Krolew kazawfz y ,

ov,?ofi? fi? pierwfzj m Krolem

Prutkim.



DZIElE POLSKIE

SKROCONE.

OD LECHA

DO

,POCZ?TKOW "Ut1IEKU

NASZEGO.

To ief?:

Do Roku Panlkiego I 7 o l.



J

"j
">



? 16l??'

DZIl?IE POLSKIE

Sl(ROCONE.

Lata od

Narodz.

Chr,YJ?.

Od Lecha Picrwfze

go Xi???cia PoHkie

go, Do Pocz?rkow
Wieku N afzego.

550• LECI-! wyfzed?fzy z Skla\Vo ...

J
nii, 0liad? w tych KraLach,ktore

fi? teraz Polfk? zowi? , i by? Pier ...

WfZYIU Narodu nafzego Xi?:z?
ciem . Gniezno od Gniazd 'Bia

?ych Or?ow, krore tam na ten

czas by?y za1o?y?. Oda Hiate

.go wzio? za Herb, i Panf?wu (we.

mu nada?. Polacy zr?d nazwa ..

ni, ?e po Lechu id?, poniewa? i

teraz po Slowiafuku, nawet ?o
Rlt(kU, po Lechu icl,cl? ?owi? f?

FO Lachy.

O Poternkach Lecha, az .d-G \

Wiz.imirza, oflaJ:niego ze Krwi.

jego Xi???cia Poltkiego , ?arlen

Deieiopis nic nie wzmiankuie ..

'9°' Umar? WIZIMlLtZ onat.ni
Potornek Lecha,

'fe?o? Roku. obrall Pol?cr
L Dwu-



Latte ot/,

N-arodz. Dzieie Polfkie Skrócone.
ChrJfi .

DWUNASTU WO]EWODOW,

których \V Roku 699 z?o?yli.

700•
Obrali Polacy Xi???ciem Pol,

(kim KRAKUSA, k r or v Kraków

za?o?y?. Ullud Krakus Ro

ku 128.

Obrali Polacy Xi???ci em Pol.

(kim, LECHA DRUGIEGO,Sy
na Krakufowego , kto ry wkrotce
z Xi?f?w a ziozony.

Obrali Polacy Xi??n? Polfk?;
WANn? Córk? Krakufa ,

która czyf?o?? Bo?kom fwoim

pos tubiwfay , \V Wi?le h? utopi?a.
Po iey ?mierci ebra li Polacy
DWUNASTU WOIEWODOW,
ktorzy do Roku ,5 o. to i ef? do

obrania Przemyf?awa, Lefzkiem

Pierwfzym tak?e. nazwanego,
Pahf?wern rz?dzili.

73°·

iS o. Obrany Xi???ciern Polfkim

PRZEMYS?A W, albo LESZEK
1) I ERW SZY, ktory umar? Ro

ku 184-

Obrany Xi???ciern Pollkim

PRZEMYS?AW, albo LESZEK

DRUGI, krory umar? Roku

Sao ..

.

Obnny Xi???ciem Poltkim

LE ..



Lata od

Narodz. Dziele Poltkie Skrócone
Cbr:;ft.

LESZEK TRZECI, Syn Lefzka

drugiego. Ten umar? Rolm 815.

Obrany Xi??ficiem PoHkim

Syn Lefzka Trzeciego. POl-'IEL

PIERWSZY. Ten przeniof?
Stolice Polfka , z Gniezna c?o Kru

fZwlCy, umar? Popiel pierwfay
l{oku 830.

Obrany Xi???ciern Polfkirn

Syn Popiela Pie rwtzego- POPIEL

DRUGI. Tell W leniftwie i W

zbrodn; ach, ? yeie tra Wi?, zwano

go Chwoitkiem, dla tego, ?e

bardzo ma?o w?ofow mial Ul ;?o ...

wie. Mia? Dwudzieflu Stryiow

Synow Le tzka Trzeciego, k 0-

ryeh wfzyfikich wymienia D?u

gofz. Tych Srryiow, upominaj?

cych go, aby w obyczaiach i

Rz?dach poprawi? fi?, w napoiu
otru?, a cia?a zmar?ych pocho
wa? zakaza?. Z tych Cia] cu

downie wzi.dy {i? myfzy, a na.

zerntl? zbrodni, Popie la z Zon? i

Dzie?mi na Wiezy Krufzwickiey

zagryz?y, Roku 841. iako pifze

Dlugofz.

Obrany Xi???ciern PolOdm

PIAST Mie fzczanm Krufzwicki,

Ten przeniof? Srol ic? Polfk? z

L2 Kru-



"·?I64?
Lata o?

Narodz.

C'hrJ/l.
Dziele PoHkie Skrocone ..

.

Knlfzwicy nazad do Gniezna"
UIlltlrl Piafl Roku 861.

Obrany Xi???c iern Polfkim8-6 l.

ZIEMOWIT Syn Piaila. Ten

umar? w Gniezllie Roku 892.

Obrany Xig??ciem PoHkimLE
SZEK CZWARTY Syn Ziemo
wita .. Umar? Lefzek Czwarty,
Roku 91).

-

Obrany X:?z?ciem Polfkim

ZIEMOMYS?, Syn Lefzka

Czwartego. Tego Syn Mieczy
f?aw nazwany, ?lepym Lit; urodz i i ,

ale w fiedrn Lat po urodzeniu , po
a?ug Obrzadkow Pogafukich 0-

flrzy?ony b?do?c, zaraz po Iwoich
Po firzy? y nach prze i rzat. Umar?

Ziemomy?? Roku 964. Do te

go Krefu i 'Roku, Ez ie ie Poljkie

l:} bardzo nie pewne.

MIECZYS?JA VI PIER\VSZY

Syn Ziernomyf?a , obrany Xi???
ciem Polfk irn . Tego? Roku Mie

c?yf?aw, w fzed] w ?luby Ma??en
fk ie z D;:tbrowj\a Cerka Boler?awa
X i?i?cia- Czeiki?9;o,Z"boicySwie;
tego Wac?awa, iako pifze DIu

gofz Ttgo? Roku Mieczyl?a\v
przyio! Chrzer? Swi?ty,

Dnia



LIta od

N arod?

ChrJj??
Dzieie PoHkie Skrócone,

Dnia Siódmego Marca Mie

czyf?aw ,
kaza? obali?, i zburzy?

wfzyfikie Bo?yfzcza, i Ba?wany

l-?t)g;anfkie a przyk?adem fwoim ,

Narod PolIki do Wlar.y Chrze

?cianfkiey poet?gnoi.

968. Mieczyi?aw fundowa? pier-
wrze w Polfzcze Bifkuprtwo
Poznahfkie,

Teg:,o? Roku GieyfaXi??e W?

g,ierfki, poio? za Ma??onk? Ade

Iaid? Sioft.rct Mieczyf?awa ,
za kto

rey rad? przyiol Wiarc; C hr ze

?cianfk? .

Umar? Mieczylh.w Pierwfzy,

popzd)lony \V Ko?ciele Kate

dralnym Poznanfkirn,

Y99·

Tego? Roku obrany po Oicu

Xi???ciem Pollkim BOLES?AW

CHRABRY Ten Xi??e Cia?o

Sw i?tego Wolelecha Arcybilkupa
Gnie ani enfkiego ,

od Pru!?tkow na

ten czas Poga n ,
za Opowiadanie

Wiary Chrze?ciantkiey zab itegoy.

odkupi? za równ? wadze Cia?a·

wagc: Srebra.

Otto



"?'166 ?
Lata od

Naroaz. Dziele Polfkie Skrocen?.
ChrJfi·

100I. Otto Trzeci Cefarz Rzyrnfki ,

na widzr l w Gni ez ni e Cia?o Sw i?

tego Woi'ciecha, a Bolei?awa

Cnrabrego, Koron? Krclewfk?
zaizczycd.

Boler?aw Chrahry Boler?awa100),

Tqeciego Xr???cia Czcfkiego ,

w Polrk? z Woifkiern wpadai?ce

go, z Pólfki rufzy i, potym w Cze ...

chacli zwyci??y?, .i wz ioi z Sy
.nern i:::go jarornirem. Prag? 0-

debra i , i ca?e Czechy zawoiowai,
to pif?e Dtugofz.

. .

.

?.

1004. Boler?aw Chrabry zawoiowa]
. cale 'Morawy.

1008, Boler?aw Chrabry orrzj-rnal'

??X???fi?o? nad J a.r.of?awem X1?-: :':

??cier? Bufkim,
.

Kl]OW WZlot, 1

Bufi 'wielk?" cz??? zawojowa?.

Wbi? ?;\?a? w Dniepr Bo lef?aw

Chrabry q?px ?dazne, na ozna-

?ze n i e g;?anic fWOIChl' to pifze

1??ugofz.
l '

• ,

Boler?aw Chrabry wielk? cz?sc1012,
Saxoni i zawoiowai', 'a w Rzek?
Saal? , w Saxonii p?yn?c?, flupy
?elazne wbi? kazal, dla oznacze

nia Granic fwoich, to pifze Diu-

gofz.
..' "

.

Bole'"



Lat« od

Narodz. Dziele Polfkie Skrócone.
ChrJJf.

-

1015. Bolef?aw Chrabry Prufy podbi? ..

1025.
Dnia Trzeciego Kwietni?, u-

mad Boler?aw Chlabry , Kroi

Polfki , Pogrzebiony w Poznaniu,

Tego? Roku MIECZYS?AW

DRUGI, Syn Boler?awa Chrabre

go, po ?mierci Oica Krolem o

brany, mia? ten Kr ol za fob? Ry
x?, zwan? tak?e Rychenza, kto-

. ra by?a Wnuk?. Ce farza Ottona

Drugiego, a COfk? Ezzona Pala

rini Rheni , albo Wojewody Ry? ...

(kiego, urodzon?. z Mathildy Cor ..

ki Cefarza Ottona drugiego.

Umar? Mieczyi?aw drugi Krol

PolCki.
1°34·

1°36• Po wielu bezfkurecznych zia

zdach do Gniezna, i do Poznania,

Polacy Ryx? Krolow?, i Krole ..

wie?a Kazimierza, Syna po.Mie

czyflawie Drugim pozottalego,
na wygnani? z Polfki rufzyli, la

ko pifze Dlugofz. _

Czechowie wpad?fzy do Polfki

Cia?o Gaudenciufza Brata rodzo

nego ?wi?tego Wo ici echa z Gnie

zna wzrel i
, l i do Pragi 7" wie-

1033.

?li,



1t.a« ó4

N arodz; Dzieie PoJlkie SktO'C01l??
ChrjJt.,

zfi, rozurn?eiqc,
_

ze to by?o
Cia:?o Swi?tego Woic'ieóhi. ?)()

tych czas Czechowie, mar? tGl

Cia?o, Z-a Cia?o' Swi?tego Woi
ciecha , Ten Gaudencratz byt
Arcybiikupem· Gniezniefnki.ra,
2araz- po Swi?tym Woiciechu.

Tego?. Roku ?r6Jewicz Kazi
miera, wt??-pi? do Zakonu Swi?
tego' Benedykta?' i wzio] Habit
W Kall wencie Benedyktyhrkim,

b?d?cym w Klutliaktf Mie?cie Bur ..

gnndyi Prowincyj Francu-ikieYa

Pol'ac'y igóJziwfzy ft?, na obra«

nie Krolewicz-a Kazimierza,. pO'->
Gali do niego Poi?ow do Klunia ... I'? .4h.,/;";
ku

<. ?oaowie z;aL?a?i
,

?(ore\Vi ..
'

??""
A?-?ezav iu?-Profeflern l Diakonem;

./?h-(./?polechall poryrn doPapiezaBene ...

..GJ??
.

dykta; Diiewi'?teg,6, krory dr....
? '!..Le;:>'-

,

fpenfowal' Kazimierza- od S?llbo?
" ./" R/r.

Zakonrrych, a' na-Tron' wil1pi6,- ?J;"oc/ (!).tfy?
? w' Slub1 M'l?zef1.lkie wni?? po'- 2f:?z .. "<. (' 4 dCl;
?wot? Kaz.imierzowi . Pifze "?&h-t??
D?ngofz, ?e Po'1'a?y obowi?eali h? k t;J,. ?
za te pozwolenie piacie eo Rok

?
,Z-

• ,?u

Papie?orn, od ka?dego Szlachcica :;';
a

/?,?!2f
'

pO' groftu iednym, i w?ofy na ?../ ?? ,/::r-Du

g?owie flrzy?one,· nakfzta?r Xi? c.)dZo.Y?1 nof??'. #-
/

L

Roku KAZIM!ERZ
PIEl{..

Tego?



1 t.a« ot?

Narodz. Dziele Polfkie Skrócone,
ChrJR.

PIERWSZY w Gnie?nie ukoro

nowany ..

'Tego? Roku Kazimierz o?eni?

ft? z Muy?, SLOl?!? jarQ{bwc?

Xi???ci a Kufkiego, a Cork?zmar
lego W?odzimierza, z-rodzon? 'J

Anny Slo{?ry Cefarzow Greckich

Bazylego, I Kont?anryna, iako pi
fze Dlug;ofz.

1058. Umar? Kazimierz Pierw[zy,

n:tzwany Mnichem.

Tego? Roku obrany, l ukoro

nowany Krolem Poltkirn Syn Ka

zir?ierza Pierwfzego Mnichera

nazwanego , BOLES?AW DR\J?

Gl SMIAItYM rzeczony.

Bolej?aw Smia?y wZlo? za Mat

?orrk? Wifzef?aw? Xi??niczk?
Rutk? iedynaczk?, a Wielkich

Panf?w Dziedziczk?.

Boler?aw Smia?y zaczol Woin?

Bufk?,

Bolej?aw Smia?y wielk? ezq??.
Rufi zawoiowal,

Tego? Roku S\Vi?ty Stal1il?aw"
oz Domu Szczepanowlki Herbu

P?\lS Bilkup Krakowfki wfkrzdi?.

wc;



LRta od

Naro?z, Dzieie PoHkie Skrocone.
.?

Chry/f.

we Wft Piotrowinie Szlachcica

Piotrek nazwanego; iako pifze

D?ugoiz.
.

Bolej?aw Smia?y wielk? cz???
Rufi zawoiowawfzy, bardzo roz

wie?le ?y? zaczo l w Kijowie.

'Teco? Roku Zon y Woifkowych
Polfkich, dowiedziawfzy fle;; o

, /

fwywolach Me?ow na Ruft b?d?- ., ? tJ-a.?'d 70

cych, a przez (ie drn Lat do Zon
?a re tf. /;

nie przyie?diai?cych, na rozwie-
,..

-?,,1' ,,-r...y
z?e ?ye ie Z Stugami fwemi pu?ci- o!l L./ '1'{ "UUULJ.d'

1y ft?, O c.zym M?iowie na Rufi
tfd): fk, j}k.)??.;:-

dowiedz.iawtz y ii?, Krola Bold?a-
c

,
.

wa Qdfi?pili, i z Ruli do Domu po-
?n?

?v?1 ?.e.A
wrocili , KroI powrociwfzy do I'az.?· .??7 e?

Poliki, Izczeni?ta do Pierft Zon od ? "hc.7' U/Y1'v'?'

Mc;?oW' obwinionych przyfa(!zac"
. .

/.",..

l
1- r.

""'.' Le.(!. /C/lL. -?« ...( o .;..

cazai; O te lurOWOSC? l o zycie
.

bardzo rozwioa?e- by? Krol firo-.h..d h-7 fi'Z??.::.
.fowany, od ?wi?tego Sranit?awa h?./ ..4t ?l-?',,'"

Bukupa Krakowikiego. '/2PZ.'77 ?? t&

Swi?ty sraniJ?aw Bifkup Kra- ?,?,? e- ? ./ ftb.

kowfki, Bole.f?awa Smia?ego, kil,!, t'u.! :nu;;... tlJ
ka razy bezfkuteczllie upomnione-

p""
'}

.

???.
"

.
", ?.-v ?.JI'tU-v.

?t0' a rozwiezIe ?ye me przefia- ?
, , eJ' .1

l?eego, wyklo?.
L .l'aL

• a/.YV/

./ u "t, /'nJ

Bolel?Qw Smia?y, zabi? Swi?te

go, Stanif?awa Bifkllpl Krakow-

1ki?g;o, w Ko?ciele K fakowlki11l

Swi'i?



Lata od

N arodz . Dziele Polfkie Skrócone.
Chr'JJt.

?wi?tego Micha?a na Ska?ce,

Mfz? Swi?t4 odprawul?cego.

Tego? Roku Grzegorz Siodrny

Papie? , za zabrcic Swi?rego Stani ..

f?awavnre tylko Bolef?awowi Smia

Jemu, ale i Naroclowi Polfkiemu,

Kor on? odebra?, a Poltka od te

go? Roku, a? do Roku 1295-

przez Lat 216. a? do Przen.yi?a
wa , b cz Korony by?a.

1082. Boler?aw Smia?y Z Polfki nfzed? ..

{zy, w Klaizro. ze 01Tyacktm, W

Karynryi po?e?onym, ?ycia na

Pokucie d okonal , to pitze .Nre

fiecki; Dlllgofz Z;l? pifze, ?e 130-

Iei?a IV Sm la?y IV Klaizrorze Vil

rhina nazwanym, me daleko In.

fpruka w Tyrolu b?d?cym, na po",

l·
t

.'

..

kutie ?ycie fkonczyf.
r

Tego? Roku Polacy obrali iu?

nie Kro lcm , ale tylko Xi???ciem
Po lfki rn W?ADYS?A WAPIER?

'WSZEGO HERMANA, Syna

Drugiego Kazimierza Mnicha,' Ill'

Brata Mlodfzego Bolej?awa Srriia

?-e?;o, minowfz y, iako pifze D?u

go(z Mieczyf?awa , Syna Bo1ei?a ...

wa \?mia?e?o, kraty pod?us D?u

gof1a Roku 1089- nie bez pedei ..

r?enia trucizny umar?.

Umar?



Lata od

Narvdz", Dziele Polfkie Skrócone,
Chr:;/l.

IIo2. Umar? W?acfyllaw -Pierwfzy
Herman nazwany, Ten Xi?? e

pogr aebiony .w Ko?ciele Kate

dralny m Plockim.

Tego? Roku obrany p0 Oicu

Xi???ciern Polfkirn BOLESLA W

TRZECI nazwany KRZYWO

US f Y , VI Roku Piernaftym w ie

ku Iwego,

IIo9- HenrykCzwarty Cefa rz z Cze..-

charni z??czony, wfzed? do Sz lon ..

fka, na ten cz.as Prowi ncyi Pol ..

fkiey , i obleg? G?o;o\V:> potyrn na

odgtos przychodz?cego z Wei

fkiern na odfiecz pomienianemu.
Mla(?l1 Boler?awa Krzywoufleg o,

odfi?pi? od Grogowa ..

Tego? R0ku by?a pod Wroc?a?

wiem krwawa bitwa, mi?dzy
Henrykiem Czwartym Cefarze m,

a Bolef?awern Krzywouftvm •

Zwyci??ony Cefarz , wielk? kl? ..

iktt poniof? . Pifze Dlugofz, ?e

Pole pod Wroc?awiem, na kto

rym by?a bitwa, i Poboiowifko,
zowie fie Pfirn Polern, od wiel

kiego mnoflwa Pfow , ktom {i Ci

z!:>ieg}y, na, te Poboiowifko,

Podlug Niefieckiego pod T'ytu-,
Lem

IlI7-



Lata od

Narodz. Dzieie Poltkie Skrócone.
ChrJ/f.

lem Kafzrela n ii Krakowfkiey , na

karcie 10). w Tornie pierwfzym
p ifz?cego , Skarbimierz Woiewoda

'Krakowfki , Herbu Abc\;mk, Wiel

ki Woiownik, przez niefprawie-
clI i we udanie, wpad ? w nie lafk?
Boler?awa Krzywon (lego, krory
11 ie tylko oczy wy?upi?, i ?ycre
wzia? mu kaza?, ale iefzcze Pier

w[z? Wo ie woclow Krakowfkich
w Senacie Swi eckim Krze!?o, na

potomne czary poni? yi, a Ka

fzre la ni? Krakowfk? , nad WOJc
wodzrw o Krakowfkie, wynioft, i

wy'W-y?fzy?. Co tak?e potwier
dza n?ugofz, pod Rokiem nq.
na karcie 410.

Umar? Bolef?aw Krzywouj?y,
Pogrzebiony w Ko?ciele:: Kate

dralnym P?ockim.

Tego? Roku obrany Xi??e;ciem
Pollkim WL,ADYS?AW DR UGI,
Syn naifhrfzy Bolef?awa Krzy
wou?ego.

W?8dyllaw drugi, (Ha z?ych
Rz?dów, z Pafulwa z?o?ony, urn

kno l fi? do Cefarza Konrada Trze-,

ciego, i w Niemczech Roku lIS 9.
umar?, iako pifze Dlugofz.

Obrany X;'!?\cicn1 Polikim

BO·
1147·



Lata od

N'arodz , Dziele PoHkie Skrocen?.
ChrJJt.

BOLES?AW CZWARTY K?
DZIERZAWY, by? ten Bole

i?dW drug,lm Synem Boler?awa

'Trzeciego Krzywouitego, a B?a"
tern m ?oclfzym z?o?onego z Pan

ftwa Wiadyr?awa Drugiego.

,
Boletla, krorego Dlugof? Ka ..

fzte lanern Wirkim nazywa, zabi?

kazal , iak pifze Diugolz , Wer

nera Bifkilpa P?ockiego. Za t?

zbrodnie Piotr Aacyb ifkup Gnie

zniefnki z wiel? Bi tkupami , i

Swiecki emi znacznieifzemi Pana

mi w Gnieznie na S?dach zafiad l

fzy, fkazal na 11:0 s Bolette , i ten

Kafzt elan na Rynku Guiezniefi

fkirn ?ywo {palony, iako pifze

D?ugofz.

117°·

1174:
Umar? Boler?aw K?dzierzawy

Xi??e Polfki.
.

Tego? Roku obran y Xiaz?ci em

Po lfk irn MIECZYS?AW TRZE

CI, nazwany STARY. Ten

Mieczyi?aw by? Trzec.i Syn Bole

f?awa T'rzec iege Krzywounego,

117 7· Mieczyi?aw Trzeci nazwany Sta

ry, dla z lych Rz?dow z Panf?wa

z?o?uny.

1178. Obrany Xia?eciern Polfkim

KA-



.,? 17, §8»
Llttte ,d

,.

N arodz: Dzieie Polfkie Skrócone
chrJfi.

KAZIMIERZ DRUGI,nazwany
SPRAWIEDLIWY. Ten Ka..!

zimierz by? naim?odfzym Synem
Bolej?awa Trzeciego Krzywoufle

go, a Bratem M?od{zym W?ady
f?awa Drugiego, Bo1e{?awa K?

dzierzawego, i Mieczyf?awa Sra ..

rego,

ng 2. Kazimierz Drugi zniof? pod
Ha li czern , Wfzewolda Be izkieg o ,

i W?odzimierza Halickiego, Xi?

??t Rufkich.

!I94.
Umar? Kazimierz drugi, na';

zwany Sprawiedliwy.

Tego? Roku pod?ug Dlugof?a,

ebrany Xi???ciern Pollkim Syn

Starfzy Kazimierza Sprawiedli

wego, LESZEK PI?TY, na

zwany BlAt. Y. Ktory, ?e by?
ma?oletni, dodano mu dwoch O ..

piekunew Fulkona Buknpa, i Mi ...

kolaja Wojewod? Krakowfkich,

'Suci rodzonych.

Helena Matka Lefzka Xi??? ...

J200.
cia pollkiego ma?oletniego, wy.

mog?a na Synie, i Opiekunach Je";

'go, a?eby z pozwoleniem Narodu

Lefzko Bia?y ufl?pi] Xl?{hva?

??o?onemu dawniei Miecayf?awo-;

\?i Trz?ciemu,Stryiowi fwemu.

1'e 15 oi'



?I76?
Dzieje Polfki c Skrócone.Lata cd

Nerodz;

I:hrj/t:
Tego? Roku MIECZYS?AW

STARY POWTORE Xi???Cl(;m
Polikim .obrany? ''fo pifze
Dlugofz.

1201. Mieczyf?aw Stary dla z?ych
Rzadow, Powt ore z Xi?rtwa
Poifl\ltgo z?o?ony.

Tego? Rokn LESZEK PIA
TY POWTORE Xia?cciern Poi.
Ikrm Q brany.

? .

1202. MIECZYS?AW STARY PO

TRZECIE Xi???c iem Po)fkim

.obrany za p0moq Miko?ata W.o .....

jewody Krak o \.Vik iego, WiC;kfz?
liczba Dz re iopifow , pifze go trze

ci raz Xia?eciern Polfkira, mni ei
fza liczba' Dzieiopifow, dwa razy
go tylko Xi???ciern Polikim pi.
fze,podGbno dla rcgc .?e po trze

cim obraniu, pn;dz.ey go ?mier?

zafkocz.yi a , ni? od ca?ego Narc

ilJl mQg? by? uznany Xi???ciem,

Tego? Roku Mieczyi?aw St,ary
umar?.

LESZEK rl?TY JHA?YM

J1a2wany, rnai?c fobit ofiarowane

po ?mierci Mieczj t?awa Starego
Xi?ftwo Polfk ie , z t? ,kondycy?,
abyGoworka Herbu Rawicz Wo ..

?c;wodt;. Sandcmirfkiego Przyia ..

12.03·

clela

/'



Let« ?d

NaV'odz. Dziele Polfkie Skrocone;
t;hV'Jjl.

ciela Lv(???o odH?pil, i oddali?,' ?....A)LoJf{y'/6;o(m
wola? ll\'; wvrnowi? z PlZyiec1??

'

- /
''''/.Q.f' U,I-AL.

o o
•

-

?? •..... _-JO'.........,..-
X:C;ILva 1',.d\l?H??':;'1 ni? cnoty, i -

ob:
Pi zy iacre la odfiJpic.

'. ')'tu ?oz..L ?n4

-

v?-<- .. I /4 j 1?.<Y

Te?()? Roku obrany Xi?'?ecieJ]f.

PoJrkfm W.?ADYS?AW f'L? E-

CI r,az\v;wy LASK(jNOGI. By? . ?
#

to Syn l\tl.it;czyi?awa 'Trze ciego

Starym ??ewanogo.

Umar?W?advf?aw 'Trzeci La ..1205· ?

'T?g?()';; I"J)?{n LESZEK BIA?Y',
PO r;;?Zl?CI1? Xi:ri.\?:i;;ll11!olIki.n1

ODLlt,}- •

_\

1207.
Wir-centv K?1(Htlbck Herbu Po-

ray) ",o,r!.i.'a j·:lt.·.?lpem Krakowfkinu

Colo manus Syn J?c1rzda Kro-'

la \V: ')crfki(;;o, od Xi?z?t Ru-

1ticlt (1?lrZ\ny Krolem Iblickim;:.

i z Zf)I1:l twoia Salomea w H,lli'"

czu Koronowany. ale tego? R0'7"
ku od i nfsych Xi???t Rurkich z'

KroJeftwa do W?€>ic(wl'zony.
Kro!CJ'.v,1 Salomea by la Cork?
Lelzka Xi?!,i..?cia Kraknw!1?!eg;o, <t

z Kolomanem do ?mierci w Panien

ilwie -tyTa. To pilze D?ugofz ,

1208.

? Lefzcle Pj?ty llazW':lny ?ia?y,.
.

M za-



'? 173 §.e

Dziele PoUkie Skrócone.

Lata .1,

Nerodz;

Chr!lfi.

?a?ity o? Ludzi Starofly Pornot-

o fkiegc, tako pifze Dlugofz ,

Tego? Roku obrany Xia??ciern ?/:/ ;", ('

PoHkim
o

BOLES?AW WSTY ..

? ;) "'724.&3
DLIWY, l)i?? tylko Lat mat?cy,

•

:;?: 'j
a? »z« A<-C-C V'

Bolet?aw W?ydliwy, o??ni ? fi? J?<.e.?<d>-r;, ??
Z Kmg?,alboKllnegund?,Beli Szo .. F(n::.u.::./ ?"/T

flego Krcla W?gierfkiego Cork?. .

l

Konrad Xi??e Mazowiecki Jana

Czapl? SchoJaftykaP?ockiego7 ob-

widi? kaza? Za t? zbrodni?wykl?

ty, od J?dlzdaBi[kllpaPlockiego.



Lat« o?

NL-?roa<;.. Dzieie PoHkie Skracone.
Qbr,R.

flw o ?owickie trzyma?. Po tym.
u pokerzen iu Konrada,Piotr A

rey

bitkup Gniezni enrki ,zJiol Kl? ..
,

rw? z Konrada, a Enterdykt z.

Ko?cio?ow Diecezj-i P?ac,kier .

Tatarowie pod Wodzem fwoirn

Barym, wpadli z wielkim bardzo

Woifkiera do Poltkt , znie?li Woi

fko Pclfkie , pod W?odzimierzem

'Wojewoda Krakowrkirn , b irwe z

niemi fta"(.zaiace Krakow' w

fam Dzie? Popielca , ogniem i

mieczem nifzczy li . Purym z

Poltki do W?g;ier polzii, tam

przez dwie lecie bawili, a W?'Sry
z n itz.cz ywfzj ,

do fwego Krain

powrocih.

,,t 4[.
? I

'h
Daniel Xilie Kiiowfk! Kro ..

lem Kufkim koronowany., W Dro

hiczynie Rulkim. Koronowa?

go Oprz ou Nuuciufz , od Inua

oel1tr;??) Czwartego Papie.r;-;;to
?eihn y; To pifze Dfug;ofz {lO&.
tym?e R0kiem. UmAr? ten KrQI

w b?e;dach Schizmatyckich w Ro

ku 1266. od Papie?a Akx.i?tll?ra

Czwartego, za Apofiat? uznany.
O czym ?wladczy Dlugorz.

Sul znaleztona w Bochni na ten

CZ:lS Wf! o J)i.e? mit <,d Krakowa

polo?oney; ro pifze Dlugoiz ,

I?)I.

M2 ol0ktf1tila

?.
;



T/lUt o?

Narodz. Dziele Polfkie Skrócone,
Ch'Y'JJt.

c10k?acla, ?e Xi??na Kinga, albe'

Kunegunda, Bolef?awa Wfry'clli-
I

wego Zona, uprofi ?a u Pana BO

GA, t? SnI dla Polfki.

Umar? Bolei?awWf?ycUiwyXi?.,
.. ? >'?JZI;'<47U?

?e Po lfki , 'który z Zon? fwoi? f1:.-<.. 0d2U/7....#:Iv

King?,albo K?neguncl?,do ?mier-

?.71;;;;?.ci ,?y? w Pani ehftwie , iake twie r-, V'??.-<: t'?)y
,

C1Z1 D?ugofz. Po ?mierci Bolei?a-
/h.- ,,' ?

wa, Kinz.a w Klafztorze Sade=
4- ?:?_U/O .. V-U..

(

1279

ckim ?ycia dokona?a.
.;

j???
.. ./ ?bt,t{, ?,

,

«« ,-:u?d'7.u
Tego1 Roku obrany Xi???ciern ??>'.VZ/?-z?

PolJkim LESZ EK SZOSTY na-
.

:.J.

zwany CZARNY Xi??e Sieradz-L ??2?a?-:- ?
ki.

. .//UO?A?
/tVU

, /?z'iAJ4M
Iadzwlngowie z Litw? zt?cze-/z.g) ??'&UZ

ni, \?padli z w,ielkim Wciskiem w
. .-

.:'';;'.'
... r:.J

Krai Lubelfki . Pofzed?fzy prze-
,.J??1-<""'-'

d '

ciwko nim z ma?a liczba Woifka /"C}?U c)o ... v.-0,N-

Lefzek Czarny, by? p;d Lubli-
.

?U ?a

nem
prz?z ren llpewnion'y od Swi? ttu.' ? /; ci

tego Micha?a Archanio?a, ?e
.

'- ? Y·'r
nieprzy lacio l z niefie , których ?t:v?'t:U.--k.:>
?niof? Dnia 13- Ptlzdziernika nad'

.

Rzek? Narew nazwan?, nie ft ra-

ciwfzy ani icdnego z fwoich .

Na podzr?kowanle Panu BOGU"

wyfiawa tego? Roku
..

Lefzek

Czarny w Lublinie Ko?cio? Swi?-
'

tego Micha?a Archanio?a. TQ

pifze D?ugofz.
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Lctt((, (Ja

Narodz.

Chryfi·
Dziele Polfkie Skrocone.

Tatarowie pod Wodzami No ..

gai, i T'elebuga- Xi?f?wa Krako ..

wfkie i Sandornirfkic nifzczvli , a

Miaf?o Sandornirz ogniem i

-

mie

czem Jpuf?ofzyll.

1287.'

Umar? bezdaletnie Lefzek Szo

fi t Czarny.

(

v

Tego?'Roku obrany Xi???ciern
Po lfk irn PRZEMYS?AW, Syn

• Przemyl?awa Xia??cia Poz nah

. fkiego ,
a Prawnuk Mieezyf?awa

Trzeci?go.
"

.

Przemyl?aw przywroci? ?ah
f?wu fwe mu Koron?, namaf?czo ...

ny, i Ukoronowany z 20n4 Iwoi?

:Ryx?" albo Rychenz?, Walderna

ra Pierwfzeg o, Króla Szwedzkie .•

go Cer k? . Koronowal Przemy
/?awa i Zon? iego, Swi nka, Ar

cybilkup Gnie?niefuki.

Tego? Roku obrany Krolem

Polfkim W?A DYS?A W ?O·

KI?'I'EK Xia?e Kuiawtki.
,

ro,'
.

1.0'"



.I'?.t*

DZkie·Polf,kia Skto-con?

L4ftt' dtf

N arodz;

-Ghry/tt

r,o?·i-etd{.. Krol'Polfki efla'z?ych;
Rzadow" i ni'ekarno?ci Woilka.

fwego,- tudzie?. dla: rl)zw-io??o.?ci;

zyeia,- z KroleJlwa- z'?o?ony, ai

Wac?aw. Krul Czelki,- wz'iowfz)'"
za Zon? l{yx?, ..

zabitego KJ5ol:ll

Przemyr?awa CC)f:k?,- w Gnie?rn e

przez Swink? ,A:rc)'bilktlpaJ Gne

znienrkiego KOI-onowany., Bfu

go (z- ro pifzac narnienia , '.le.

Ryxa iedno
znaczy,. ao'El?bier,a'O

Wac?aw Ki ol Czefki umarl;

Tego?' R-oku' W?adv{Iaw ?o ...

kietek, POWTORE KROLEI\t
obrany , ale przez.. wiele Iar nie'

KO!'<:'flowany'._

W?ad'Jf?'a'W Pierwfzv; nazwany
?OKietelf" Na m a.fzczffn Y l' i Koro

nowany w Krakowie z Zon? Iwo ...

i? Ja'<?wig?,. R<JIH?,lwa Xlai?ci<v
Poznanfkieao' Cork». Korono

wa? 'Kt'ola,.'''' i KrOr0W?' Jani?laug;
Arcy5ilku p @:nidilie?'iki,- i-aROI

pifze' JMug'ofz.
'I

Uma-rf Wladyf?aw Pierwf!zy?
ff3'ZwanY' ?okierek, po'g.rzt:!Hony
w' Krakowie. 0d niego zacz,o ....

wfzy? Kre?ow l?ollklch ta,I{ :zro:-?
r?



?Igf?

Dziele Polfkie Skrócone.

tata od

.Narad:...

Cbr.Yjt.

ronacy e , iako i I'ogrzebv w Kra

k owi e byw3.? z\v)'kty.

Teg')z Roku ob rany Krol.em"

Syn
.

?ok ierka , KAZIMIERZ

TRZ.ECI, nazwany WlELK1,
<lL1 Wielkich Czynew fWOICh, i

reg o? Roku koronowany w Kra

kowie, od ]anii?awa Arcybiikupa
Gni ez n ienfk iego.

'1, 39? Kazimierz Wielki Lwow,Wlo-

L1Z'i fil i rz ,
i \VI e lka cze?? Ru fi ,do

Kroleuwa Pohkiege -przy??czy?.

Kazimierz naipienvfzy z Kro-

10\v Po lIkt d;? p P wa p I fan e po li a

nowt i, w Wi?licy naSeirnie Wal

nY'11? za Rad? wfzyl1ki.ch Biilm

P@\V, WOje\VOd0W., Kafzrclan ow;

i Urzednikow wizyilklCh .Ziem,

To pi-fle D?l1:;ofz.

Kazimierz 'Wielki, Studiu?
Or acouienie ; albo Akademia Kra

kowfka func!ow.a? zaczai ? To

pifze Dlugofz.

&
1

tRP'
eR ki ern piize Dtu

g'o z, z rz Widki pC\

fh,vfzy do Papi e ?a Urbana Piare

??o AWI=liinnu? ;Jtrzymar-fO_
fk.tz1aby Kl"yl?yn Zflk(,nnikSw{.;_
tego Francuzka, by? pl?rwjzym

Arcy-



.. ? 18?f?
Lata od

Narodz ...

CWJJh
Dzleie PaHkie Skrócone-

Arcybiiknpem Lwowrkirn konfe ..
-

krowa ny- iako? {je; to wype?ni
?o Dnia Szo[?eq;o Kwierm , \V

Koscre le Parafialnym 1 a odrad'

Merro-polita?{kini Lwowfkirn ,

puty Dlug',o(z; kror v dok?ada, ?e

na Konfekraoy i KryitY!1a, by?
hm Jan Knimierz. Wkrótce

potym.' przeriiefione Arcybiikup ..
,

fiwo Lwowfkie do Ha licza ,
a w·

Roku Ty{j?czl1ym Czterech fe-

"rnvrrr Czternai?ym:.- ]cl.11 Rzefzow

{k'i przen i oi?- ie nazad do Lwowa.

'Tt:
' .'

W· lki
1-' K !4a?u?'

??zllmr? l,e
t

um:lr?
W ra ..

'

.?1'?"/ C7e./o'U1?1310
kOW·H?, Dnta pqtego Lutopada .. hC',/U/tJ c:(.M

.. ".
;::)

T "R k "'}{'
;'U.ulV?

eg',oz o u po smiercr azt .. /Jy;tkur1
mirza Wielkiego" oLhtn'iego m?,. .. //ut2J?.!Id .

fkiey p?ci Piafl<l,. obrany KroJem?.,r ./?/I
P?Ilkim. LyDWIK KROL W?- ?

/

?
GIERSKI, Sieflrzeni ec rodzony ,./(7'? ./
Kazimirza Wielkiego, Syn Karo- /.r-./u??:-jl".?

..

berta Króla- W?g ierfk iego-: a' @'1.4ffr

Wnuk W?ady@awa Pierwfzego-
?okietka, z El?biety Córki lego

fp?odzQny:

Ludwik Krol PoHki1 i W?gier ...
·

ili.j, odiechai do W ?g,i er, zofla wi

wfzy w Potrzeze, El?biet? Matk?

fwoi?, Siof1:r? Kazimierza Wiel

kiego.

13j'·



t.a« <111-

NaY'odz. Dziele Polfkie Skrócone.
€hrjit.

,-

I .. udwik Krol Polfki i W?gier ..

fl?i utrzyma? upewnienie od Na ...

rodu PoJ[kit'po, ?e po ?mierci i e

gu, clrll;? jego Cod(? J:lci\Vig?,
wczma z a Królow? Poirka, a za

t? uci-yJll'o??, Podatku P:Jucllnc
nazwanego, Polakorn UJt,:lpi?.

1374?

Um;:! ? W Kalifzu Iaroflaw

Skótnicki,Arcy , wp niezrrien

fki , Cz iowic k znakomity Pobo

zno?cia, nauk?, i wyflawie niem

wielu ·1{o?cio!ow. Ten umiera ..

i?c, rozkaza? aby Cia?o Jego, nie

Drzwiami Ko?cielnerni, ale dziu-

r?, iako pifze b?ugofz, \V murze

Ko?cie lnyrn Gnieznicnfkirn wy?

bit:l' do Ko?cio?a wprowadzono,
.? to dhttzo, ?e drogami nieprzy ..

zwoi terni , wfzedl do Ko?ciola

.GuicznienJkiego, i na Arcybi-
iklfpf?wo Gnieznicnfkie wfi?pi?.
Jako? rak go do K1i?cioh wnie-

bono, co ?wiadczy D?ugorz.

Tego? Rol?ll W?grzy przy El .f'"d;:,Z?U...e.'
?biecie Matce Kro In Ludwika Jap . 60 /.:t A/c::
b?d?cy ? ??l?ih w Krakowie }(mi- /?aL Z.hUUr? Z Wi?nicza, Herbu Srzelliawa? .,.ttA 'Z tr' Z-l

Sta?oil? Krakowlkievo.# oh,/, L' «. ?.C)
e./

t:r????
..t....... ??

Okoto tego Roku k?ad? nie-<I'?"'" k. ?

krorzy baik? O Roko{zl1 Gliniail- ':;a.r..kuc>
Adm. Tey b?iki p[f?nny by? wy.

myj]



t.a« tl4

Narodz. Dzieje Polfkie Skrócone.
ChrJfi.

myll: zrad Ii? iawnie wy-daie, ze

Senatorowie krorzy midi b)'d'i
f?dzeni ,

i pobici pod czas Rol{o

fzu Glinianfkiego , w tym czafie ,

i Roku, na ?wiecie nie by li. Co

?wiadcz? Dzleiepuowie , wfzyfr ..

kich Senatorów i Rok VI ktoryrn
Urz?d obieli wypifuiacy, ofobli ..

wie Nic;fiecki, ktory Senatorow

naido!konaley zebra],

"i}S2, Umad Lmlwik KroI PoIfld, i

W?gieriki.

Jadwiga' zmadego Krata Lu-
13S4· dwika Corka,przyby?a de Krako

wa, i od Bodzanty Arcybifku?_
Gnieznienfkiego Krolew? Poltk?
koronowana. i'

Jagie??o Wielki Xi?ze Lirew

/ki przytla? Pof?ow do Krakowa,

doprafzai?c lit;:, aby JaJwJga> Kro

Iowa Polfka za niego pof:da, or<r1J

ebiecui?c, ?e Chrzeft y Wiar,
Karobek? przyimie-i ?e Wielkie

Xi?t?wo Litewikie,. do PoHki

przy??czy.

1386. Jagie??o przyby? tlo Kraknwa,
'

Chrzefl ?wi?ty, a na Chrzcie l.

rnie W?adyl?awa przyi o I, \vzio?

Slub z Jadwig?, i iako pifze

l>?u$ofz Wielkie Xi?flw() Lirew-
,

skiQ



Lata 04

Narortz. Dziele PolfkleSkrocone.
(JhrJ/t ...

lkie, tucIzleZ Xi?f?wo Zmulzki e ;

i p"?Liwa fw=ic R.u(k?:;, Z1\).lfcIl1.

Iwo irn , do Poliki przy t?CZyt, p.o

tym by] Kr.rle m Polfkim J{Il(O ...

11O\Vany? przez Bodz ant e Arey

biskupa Gniez nienskiego.

W?ad 1 (la \V Drugi ,.1 agi e n? ,.d(r O>-

10W? Ja.dNig? do Litwy pJZ.yby
..

wszy, Ba?wany i Bo?yfzcza wfzy.·
flkle obah? kaza?. O:;ie?,krMy
nieuf?annie ,

w Wilnie palo-no, L

za 'Bo?ka czczono, fam Z?;\fit,.
Kosciot Katedralny Wrlehfki 'la

?o?y?7 a przyk?adem fwoirrr c;d?,

Litw? do wyrzeczenia fi? ?abn ..

now, i do przyie;cia Wiary Swie; ...

tey,przxldad'eOl fwo irn pD\:i?gnor.

Znakomity UrzE;clnik Krakow ..

{ki, pornecheci l Krola Jagie?fa,l
z Kretow? Jadwig?, przez' nle

przyfloine i fzpet ne doniefieni e

Iwore, by? na: to f?d w Wi?lley"
ten znakomity UrzC;dnik !kazany-;.

a?eby P"[ \VJl'Z pod ?<lwk? odwc'

?al, co te? iak pi fze Dlugofz ??() ..

rem nie ludzkim uczyni?, odt?d

Jag re ll o chwalebne z J,dwig?. po

?ycie zaczo l,

Krolow:l Jadwlf.!;:l umar?a w Kra

kowie. Ta Krolewa za ?ycia wid

lt1 pobo?no?ci? f?yne?a.
N?



LIlM ?A

Ntwodz. Dzlele Polfkie Skrocone •

• hrJfl.

Na Seimie Wiien.fkim, flanela

Unia \Vidldego Xi?{l\Va Lite

wl1<iego z Koron? Polfk? ,
i na t?

Uni? Kro] Wladyi?aw Drugi, Di

plonu poclpifa] . To pifze Dlu ..

gofz, i Lcngnich.

}V?J)rngl;, Jagie??o, \V

I.luEO'i'fllu w ? Chdmfkiey,
w iednyrn dniu Ko?cie] wyllawi?.
Po?wi?ci l ten Kosciol ,

Grze ..

gorz, Bitkup ?ucki Dominika .. n.

To pifze Dlugofz.

J410• By ta krwawa bitwa pod Grun

walJem w Pruficch , mi?dzy Ja

gicHem, a Wielkim Miflrze m

Krzy?ackim, UlrJkiem jungin

gien nazwanym. W tey bitwie

Jl.g;ieHo otrzyma? zwyci?ttwo ,

Wielki Mii1:rz Krzy?acki w b i

tw i e zabity, y wi?cey ni? Trzy
dzte?ci Tyfi?cy Krzy?aków zgi

ndo,Czterdzidci Tyfi?cy w Nie ..

wol? wzi?to. Wielka cz??? Prus

Krolewi "Wierno?? Iloprzyli?gla.
'1"'0 pifze D?ugof?.

? I
/I P l:..e??ol'u odIu!! D lugofza ,

f IY. ,

"".....

whd"j1ti\v Drug;l,agieHo? d"?

(Zygmnntowi
Krojowi \VGgier

il?iemu na ?a.aaw Starotlwa Spi ...

.

lldc"



IS9 ?"
Lat« od

Na'Y'odz.

(ib'Y'!Jit.
Dzieie Polfl<ie Skrocone.

ikierb0' Czterc!zie?ci Tyfi?cy kop
fzcrokich grofzy Pral1<ich, co

te? pifze i Lengn ich- krory do

ld;:da, ?e taki id? kontrakt

Spirkie Scarorrwo- i? gdyby Sllm

ma na rerrninie w Kontrakcie

wyra?onym, nie by?a oddana- te ..

dy we dwoie nale?e? powiIllla, i

rak na ka?dym Terminie podwoi
I1a nale?e? ma; twierdzi Len

gnich- ?e tak wielka fumrna

przvro I?a na Spilkim Staroftwie,

i? CCl1? Krolef?wa przewy?[za.
Z??ulki za? w Tomie Pierwfzym
Lir?ow- na karcie 469. twier ...

dzi ,
?e iei] wiele po,51ednieifzych

oko?o Srareflwa Spilkiego TrOikra

tow, lepfzych iefzcze dla Polfki.

By? Seim w Horodle- na kto .. /Je-. /?nt? r
rym Unia Wielkiego Xi?!?wa ./? tVU.-.6??o/
Litewlkiegó potwierdzona. ,na ? .. t:<X1d (?;?

.. ;?? E.ouk i'
Jan Rze[zowiki Arcybilkup II?- .wzr?.u?" a0./«p'

Iicki, przenio!? nazad do Lwo\'!,'') .. /t'?/.N<.J ft-4p7
Z Halicza Archikatedr?, i Arey .. .?nc??./

bifkupf?wo Lwowfkie-



?IIf.K J90 ?

Dzieie Polflde Skrocone,

r..«tc% Dl

NarodZi.

ChrJ}/.

Urodzi? lit; Kro lewicz W?Jdy
f?a w , z Zofii Cor k i AlIcltzeia J
w<lnowlcza,Xi???cia Ki iowtkiego,

Urodz i l (j? Kazimierz Drugi ,

Syn Wjadyf?awa Drugiego, Ja

gidia, z Zofii fpfodzony.

By? Scirn w ?ucku, na który
z iecha l Zygmunt Cefarz , Kroi

W?g;ierlki. Cr-cia i Cefarz , aby
Witold zol?a! Krojem Lrtew

Iki rn ,
ale Polacy na to nie po

zwol ili. Ten Witold by? Wiel

kim Xi r??ciern Lit ewfkim, od

Krola Jag:id?a poftauowiouym.

Cefa rz Zygml1nt, Koron? Li

t ewfka pof?a] Witoldowi, ale Jan
Cz.irnkowfk: Podk orn orzy POZ!1aiI

fki Herbu Nal?cz , przeicl t? Kc

r on?.

Tego? Roku Witold Wielki
Xia?e Lirewsk i , w Trokach u

m-r]. By? ten zl lcxa nder albo

Witold Syn Kie yf?uda , a Stryje
czno rodz.onv Brat Wladvflawa

(hugieg0 ,T.1?-ieHa, Sy na (>lgier
do.weg o, Ki e vf?ud za? i Olgi{-{d,
byli rodzeni Bracia, a Synowie
G' edymi na Wielkieg,o Xi??c;,cia
Litc;wskiego.

Umar?



? 191.§8I
Lata od

Narod?.

CbrJfi.

,

t

Dziele Polfkie Skrócone.

Umar? W?ac1yi?aw Drugi, Ja ...

gid?o, KroI Polski.

Tego? Roku W?ADYS?AW
TRZECI }AGIEL?...OWICZ,
Syn Starfzy Jagie??J,uprofzony na

Krolefhvo Polskie, i KruIenl \V

Krakowie koronowany, przez
Wolciecha Arcybis?upa Gnle

znienskiego . Pifze D?ug/)[z, ?e

trzech Polskich Panow przeciw
nych by?o Elekcyi, y Koronacyi
W?adyi?awa }ag:id?owicza, mi?
(]zy ktoremi Spytek z Mdfztyna
by? naipierwfzy. Pifze ni?e i

Dlugofz , ?e Spyrek z Me?fztyna,
odf??pi? od oppozycyi. Pod tym
?e Rokiem przydaie Djugofz .?e

Koronacv a Whclyi?a\Vl by?a za

zezwoleniem Pof?ow , wfzyi?kich
Ziem Polsk?ch.

)436. Eliafz Hofp idar Wo?oski po ..

przyfi?g? we Lwowie Holdowni

Rwo Wladyi?awow-i ]agie;;l?.J\vi ...

czowi.

1438. W?adyf?aw Trzeci JagieUo ..

wicz Piet nafty Rok zaczowfzy,
fam Rz?dy Pa?Dwa obio ?, ponie
wa? dot?d mial Opi ekunow przy_
danych po ie dnemu z k3l;dey
Pa?fiw Pclskich Ziemi, a z Kra ...,

kow!ikier



cO' i 192 §8J
Lata oJ

Naro.iz,

ChrJlf.
Dziele Polfkie Skroconer

kowskicy dwóch, iako pifze Dln-

gofz i Lengnich,
.

..

1440. Zy:;mnnt Wielki Xi??e Li .:'

• rewski zabity w Zamku LaZW<l

nyrn Jnski, w Jzidl Kw.et n e y

.N l,:tlzich, iako pifzc lJillgofz.

Tego? l),okl1 W?adyt1cl\V Trze

ci Kroi Polski obrany' Krolem

W?g;krskim,i KOfMow'aDY prze?;

Dionizego Kardyna?a f? rcybi sku

pa Soy?o?skitgo,.w 1\1id:ie W?

gH.::rsklin Arba Krokw<;!.:.l, tOraz

po Ni?mit.cku Sztul V!ey?\;;mbl1r?

nazwanym ..

J44?. 'Whdvf?aw JagieHc'.dcz Kr'll

Pcld-j i'\V?";ierski, Zl:zot wo i ..

n? W?;icr?lq, z Turk.lini, krera

mu 1i<: \v tym Roku bardzo pawo
..

uzda.

'444, zlrnurat Cefarz Turecki upro-

fil Pokoy u \Vladyi?:lwa, \';icIe mu

Krain, ofobliwie w F:.fcyi i Bul

garyi odft?piwfzy: Ten Pd?()y z

Turkami W?adyi?aw poprzyft?g?.

'Tego? Roku W?aclyf?aw Trze-,
.

ci KroI I'olski- i W?g,i?rsl.i, mi

mo Traktat poprzyfi??ony zaczof

wo in? z Turkami, a ft:--czywfzy
?>itwc z Amuratem Ccf.uzem Tu-

.

Jed{?ln



?IIJ§ 193 ftGt

Dziele Polfkie Skrbcol1?.
Lata od

Neroaz;

(;hrJ/f.

Na St:i mie Sieral1zkim ob rano

Pof?ow do \Vi elkie?o Xi:!?Gc la

Lirewrkicgo Kazimierza Rr'clzo

ne:?0 lkHJ zabitc:;o pod Warn?

\VlaclyllJwa T'rzec i cz,o Jag;H::Ho
wie?a bezdzietnie zeCdego, a

drl1?1 e?C) Syna Wlady1?a\va Ja

gidia, z oz na im ieniern ,
?e Go

Na rod l'lI!iki zttod?li<:' na KroIe ...

It wo ?apl.:1fz.l, ?le Kaz imie rz w i?

€ey, ni? przez Rok zwfll

czyi p rzviqcie Korony, i ledwie

nie przyf'z?o do wzi?cia na 'Ti on

Poliki H()leilclwa Xia?e:cia Ma

zo ,viecktcv·), poci ·CZ·,lS St'imll

Piotrkcl\v(k'iegQ w Roku 1446•

odprawionego.

KAZIMIRZ \Vielki Xia?e Lite ..

wfki , przyl ó? K()t()[H? i)oHk?, i

teo;o? R0im oel Wincentego ch u

gte.ro, He rbu D(,li wa Pl?1mah,

W Krakowie koronowany , pod I-

N tnie ...



Lata od

Nar-odz.
,

.Dzieie Pollkie Skrocone.
ChrJft.

mieniem Kazimirza Trzeciego

Jagiello?czyka.

ji.'lJ;icz Mil<ohi Pi?typczyni?
Kard)'natelll ZtJlgnu:wa Olt:?ni- ?

ckiego- Bd1<upa Krakowikieg,o,
zr ad wielka wfzczda he trudno??

mi-?Jzy Kardyqa?em
-

Bdkupem
Krakowfk im ,

a W?adyg?wern 0-

po rowtkirn Pr ymafern, o Vier:wize

mie ifce w Senacie.

1449

, 4

Na Se im i e Piotrkowfkim Za

ta? l tllldno?6 Kardynah
Bilkupa Krakowfkiego z Pryma

fern , Statut Kazimierza Trzecie

go tak ulJcwi?, aby iedncgo dnia

z nich ieden , drugIego drugi, w

Serracie 'Zahadal, od Krola we

zwany, kro!y za? z nich w Se na

.cie nie b?dzie, aoy w Domu czy

li VI Stancyi fwo iey ,
na pytania

i fprawy od Krola podane, zda

nie fwcie Ja?; Tym?e Statutem

za kaz.mo , aby nikt odt?d Kardy
nalftwa nie wyjednywa?, bez po?

zwoJenia Kro1?, i calego Senatu.

'W Wroc?awiu podpifana In

'tercyza Slu5na od Pof?ow Kazi

mierza Trzeciego Jar;icHowicza.
Krol a Polfkiego ,

z iedney ,
a od

P0g0W Wladyf?awa Krola W?g;ier

fkiego z drugiey firony, przez

1453·

kto-



Lata od

N'arod?: Dziele Polfkie Skracane.
C/wyJt.

kt.ir? Wladyf?aw dat za Ma??cn

kc; Kazimierzowl ]:?gwHowiczowi
El?bi ere , nieg;dy Alberta Cefarza

Krola Wt;.?ierlk(ecro C(\rk? W

?1
_

J

/

tey Intercyzie Sto Ty{i?cy zrs, "??AL' -? ZntX.
::.J ? •

b-u/r<

tych, nie wymienia Diugofz czy rLy tfy4 (Jj??.?
to PoUkich, czy Ni ern ieck ich , ??; %n:;:?y
P0ra?u obieca] Kroi W?giedki L-r tf,;
KroIowi Pnlsk ie mu , to pi fze Dtu- h..A./

rp
u I.to/

gof-z, i. dok?ada, ?e Pofag nie wy- Uj7/Id'./?
tVU-.J

p?acony.

Tego? Roku Swi?ty Jan Kapi
flran Bernardyn, by? w Kra

kowie ,
a ?lepym wzrok, chro

mym chodze nie l chorym zdrowie

przywraca?, to prfze DlugoJ-'.

Po w i e lu Iprzvczczkach w Kra ..

kowie , kto mia? d:?? Slub Kro lo

wi , czy Zbi-miew Ole?nicki KJf

dyna?, czy Wtadyf?aw Opor owsk i

Prymas, na tym lil1 "kohczy?o, ?e

Sw i?tv Jan Kapi no n, wyznaczo

ny by t do tcgl) Slubu ,
ale wyrrio

wiwfzy fi? ni eumie iqrno?ci? tak

Polskies;o, iak Niemieckiego J?
zvka , uf??pi] Kardy nal owi

, da

nia ?lubu Krolerlwu, a Prymas

pod czas te?o Slubu mia? Widk?
Mfz?, i Kretow? koronowa?.

J<ll1 Xia?e O?wiecimfki z yi te

Xie wo ro l Kazi m i e rzo i

'Trzeciemu, Jag ieHowiczowi, za

Nz Pit:-



Lata od

Na rode; Dzieie Pohkie Skrocone.
CbrJ/t?

PiGdziefi?t Tyfi?cy Grzywien
fzerokich Grotz y Prafkich. To

pifze Lcng nich ,

Tego? Roku Wac?aw Xi??c
Zarodki Ho ldiwni?two KroLl.

Kazi ruierzn ]:lgld?<hvicza przy.
iol , to pi [ze Leng,nicl1.

Po kilkolctniey aboie;tnc:y, i

?,ldnym wielkim z wy cictlwe m ,

nieznakoruircv woi n le , {lano! w

'Toruniu Pokoi , mi?dzy Kaz i mi e

rzern Ja?idlowiczem, a Lud .v i

kiern , Wielkim Mirtrzem Pfu(klm,

albo Krzy?ackim poprzyfic?ouy
od Pomien ionego Rudolfa z ie

dney , a od Jana Pi?te;o z SIJ((Wf
Herbu Odrow?? Pryrnafa z dru

giey It ro ny , przez k. ory Pokoi

Prufy teraz nazwane Krolewfk ie

mi, clo Korony Polfk ie y, a PnI-

1y teraz Xi??ecerni nazwane, do

Wielkieg;o Mi Ilrza Prufk iego , to

iefi Krzy?ackiego przypad?y, a

to poci Ho ldowni??wern Krolew

Polfkich. To pifzeD?ugofziLen
gnich.

Wf;ldyi?aw Syn Kazimierza

]agidlowicza, z El?biety Alber

t..t Cefa rza Córki fp?odzony, o ..

brany Kroleru Czetkim.

"J47I.

Tego?



t.a« od

1? arodz . Dziele PoHkie Skrócone,
CbY)'jc.

Tego? Roku Swi ?ty Kazi mierz,

Drug.i Syn Kaz iruierza Jagie??o
w i cz a

, Krojem W?g ie rfkim o

brany, prJ z lo?en iu Maciera Kro

Lt v,r?g;lerfkieg;0, od Narodu W?

gro\V ZniCI13\Viclzol1eg,o; ale gdy
tego? Koku Swi?r y Kaz.inu erz z

Wolikiem dr) W??)er pofzed i , z.i

iht Naro d Weg ie rtki Z Krojem

Macre iern poiednany, i do Polfki

w roci l fi?.

Te9'o? Roku Kazimierz Trzeci

h(rie:;rT;l\vicz, Ziemie Lubelfka od

S.??domirikicy ocl?y, Wo
rewodzrwa Tytu?em zafzczyciL
Dobidbw Kmita z Wi? nicza Her

bu SrzeJll:l\va, Dy'Il'5ferwfzym Wo

lewod? Lubelfkim. To pUze Nie

fieckl pod Ty ru lem Woi ewodztwa

Lubelfkiego.

'i48o. Ja11 Albert, Trzeci Syn Króla
Kalimierza ]ag,ie??owicza ZIJi0{?

'Tatarów, Podole
, i Ru? ni fzcz?

cy ch.

Tezo? Roku umar? Jan D?u ..

?orz NomiJ1:lt Al c)'bJlkllP Lwow

tki, nim mu przy(zta Expedycy::t
z Rzymu na ArcybiH{uplhf'{" To

pifz e Nie ?eck: poe! Tytu?em Ar

cybi(kllplhv,l LWl)w(kieg.o? i k?a:'
cizie ntll?()(za, micdzv Arcybi ...

iku-



Ltua od

Narodz.
.Dzleie Pollkie Skrócone.

Chrjft .

(kupami Lwa wfk ierni . Ten Dlu

'g,olz by? Nauczycielem SWI?ttbO
_Kazitr. ierza , i iednyrn z na idr--,

fkonalfzych Dzieiopifow Polfkich,

1482. Swic;ty Kazimierz, Syn Kazi-

mierza 'T'rzccicg» ]<lgle?!owicza,
umai l w Wi lni e we Dwudzi etlym
'Trzecim Roku Wieku fi.vego, i

zaraz Cudami Ryn?? za c z oi. Ka

nonizowany ten Sw;?ty od Leona

Dz iefi?tego R(lku 1,5 21.

1485. Stefan Hofpodar Wo?olki, Kro-

Jowi Kazimierzowi 'Trze cre ruu

Jagidlowicz0wi ho?downiBwo

·poprzyfi?g), nad Dnieitrem pod
.Naml itarni; Co ?wiadczy Statut

tego? Kr ola w Roku pomie nro-,

n y m, tudzie? Lengnich,

1489· Kazimierz Ja?)e??owicz, za-

war? So iu (z, z Balazerem Cefa ,

rzern Tureckim przez Pof?a {we

.go Mikolala Frr leia-kror v potym

by? Kafzttlanem Krakowikim,.- i

Hetmanem Wielkim Koronnym,
To pifze Sarnleki.

1490. Wiadyf?aw Syn Kazirnier?a

Trzecie?o Jagie??owiczJ Krol

Czeiki, 'Krojem W?giertkirn 0-

brany, po zei?ciu Maryafzu Kor

wina Krola W?gieriKiegu. More

r i w Dykcionarzu fwoim rwier-

dz i ,



Lata od

Nurodz; Dzieie Polfkie Skrócone.
chrJlt.

dz i,ie Dl!TI Krolew Francuskich,
a mianowicie Ludwik Czr erna

fl y ,
tak z Oica lak z Matki, Idzie

ze Krwi Jagiellonlkiey ,tt:;o Wia

dyl?awa, Cz efk i ego i W?gierl'{ie
go Kro la , bo Ludwik Trzynafty
Ociec Czre rnatlego, byt Syn Ma

ryi Medicis, Córki Cefarza Fe r

dynanda Pierwfzego, z ro.lzoney
z Anny Corki Wladylbwa Cze

fkiego i Weg ierfkiego Kro?a;
znowu Anna AUltryaczka Matka

Ludwilca Czternaitego, by?a tak

?e Cork? Joanny Alitryaczki
COfki tak?e Ferdynanda Pie r

wizego z rodzo ney tak?e z po

rn reuioney Anny W l,lcl)'illwa
Czetkiego i We;g;icfikie?o Króla

Corki.

Umar? !fi Grodnie Kazimierz

Trzeci Jag;id?owicz. zoHawl\vfzy
Svnow Whdyi?awa KcolaCzelkie

g,o, Jana Albrechta, ktor y po O i

cu Knz i m ierzu w Polfzcz.e P'.l:O_

wa?, Alexandra , ktory po bez.lz ie

tnym z e i?ciu Jana Albrechta \V

Polfzcz e panowa?', ZygaJlII1rJ,
krory po bezdz.iet nym ze i?ciu A

Iexandra w Polfzcze p;1nowa?, i

Fryderyka Kardy na la Prvrnafa, i

Bilkupa Krakowfkiego ,

.

Tego? Roku jan Albrecht Syn
Kazimierza ]agidtowicza, drugi



? zoo §.",
Lata ?d"

Naructz.

CbrJlt.
Dziele Polfkie Skrócone,

po Wlaclyf?awie Kroju Czefkrrn ,

11 ie bc:;z w ie lk iey rrudn o?ci, iako

pi Ize Sarnicki , obra ny Krolem

I'olikim, na Seimie Picn kowfklm,

1493 Frydt:ryk Kardyna?,.. }?rat"

Kr olewfki ,
a Bifkup Krakowfki

zof?a] Prym" Cm, po zei?ciu Zbi ...

gmewa O lesnickiego Pry mafa.

1494 Xi??e Zatorfki Ia nufz popr?y-

:I1?g;? w Krakowie ho Idowni&wo

Xi?flwa fwego , Janowi Albr.c:ch

rowi Kroiowi Polfkiernn. TO"

Xi?frwo , ?e by?o daw nie y i nkor

pOloNane do KO(0ny Polfkiey ,

?wiadczy LIil Kazimierza Ja

gid?o\v;cza,. potwierdz.tLlCy da

Wl'? inkorporacya tego Xj?{i\Va.,
W Statucie znaidui acy ii? pod"
tym?e Rokiem.

I'o ze i?ciu Jal1uf?;t Xi???cra:1495
Plockiego, {pad?o to Xierlwo na:

Koron? PoJfk.l. T.J pifze Nie

:liecki pod Tytu?em; Wo jewodz ..

awa P?ockiego.

Jan Albrecht, Krol Polski UJ

Toruniu 11a apoplexy? umar?.

Tezo? Roku AL EXANDEl\

Brat '"'m?odfzy Jana Albrechta

Wielki Xia?e Litewski, Kr0km
?

Pol·
",



?20I?

N arodz-: Dzieie PoHkie Skrócone.
L'brJJt.

polskim na Se irn.e Piotrkowskim

nie bez wie lk ich trudno?ci obra

ny, ho w ie lu Polal\o\v fprzya?o
Zygmnn: owi Xi?z?ciu Gtosow
skremu, mtodfzeillll Alexandra

Bratu, co pifzc Sarniclei.

Utnar? Fry-lcryk Kardyna? i

Pryrnas , Brat Kro lewski

Alexan.ler Klol P01ski z Fo-

fpolityrn Rufzeni?m pofzcdl na: It?z#.,()n;.
.,

f

•

'Tataro ,v Litw? ni1zcZacycll, ale de,»: ?
Parali?em zara?ony, do Wilna ??ru. ?.

fr

wroci i {je, tym czafem Micha? .I{j-;r' t:X(J'Y)'
Glinski z?i()r? do Izcz?ru Tata- /77,iz4.

?. r?.
ro w pod Kleckl?m;? a Krul

.p() ?? ??t;?
odebr aney wiadomo?ci o Zwyci?- ft:-<Jt'.<./i!./'>zCo. A.

flw i e
,

w Wilnie umar?. ? -<.?
.

.

} ..,'2 ? .?z?
Po zefz iym bezporomnie Kl'"o-

lu Al exandrze
, Brat ie'??o m?odfzy '"' ?t?U/':'?<J'

ZYGMUNT PIERWSZY, na- ./L/ :a?2?
zwany Stary, z przyczyny ?e 6/2</ #frlj'? ?
pntym wraz z Synem panowa?', z

:.?t-:.' ..I ...... 2 J{/"

X l???cia GtO'!,f)\v<;kie??(), a potym ?

?:z.zWielkiego Xr?flwa Litewskiego
v t'?.

?

te

Z-I z-;;odnym na Seirnie Piotrko- ? 1'{/l...c.-;; AJ

wskim 0br? niem, na Tron Polski h.a:. ,.,,,t:: 'tJu,I7J

wyniefiony, iako pifze Sarnicki.

::?1ffc.c/'--:.l?_nTeq,o? Rokn l:,0d Wifzniowcem

Jla ??yl1ill TataroWJe znielieni"

:?!ze:4 Md{ohia Kam iem eskies()
Herbu



? 202)01t
Lata otl

N arodz; Dzieie Pohkie Skracane.
ChrJf/.

Herbu Pilawa , Domu Potockich

Przodka, tego Niefiecki k ladz.ie

pierwfzym Hermanem Wre lk irn

Koronnym. Dopomog? Zwyci?
ftwa Kamienieckiemu Komtan

tyn Xi??e Othogski Litewskim

Woirkiern w?adai?cy, krorego
Nrefiecki k?adzie drugim Herma

nem Wielkim Litewskim.

Konflantyn Xi?ze Oft rogski
Wodz Woisk.l Lirewskrego , i

Swierfzczowski , WoJz Woiska

Koronnego, znies li pod Or Iz? \V

Litwie O.fmdzlC{i?t Tyli?cy Mo

skwy; Wo dz Mosk iewsk i Cela

din wz i?ry w tey bitwie.

Jan ?aski Arcybiskup Gnic

zlllenskl l Prymas otrzyma? od

Leona Dziefi?teg;o na Zborze

Latera?skim Przywi le i , Legari
Nati, dla Arcybiskupow Gnie-

znienskich,
.

?

Eona Sfonia Xi???cia Medio-

1a?skiego Córka przybywfzy do

Krakowa, Slub wzie?a z Krolem

Zygmuntem pierwfzym, i w Kra

kowie koronowana.

Urodzi? fi? Królewicz Zy
gmunt A'.I?lI{l,



Lata od

N'aroa? . Dzieie I'clfkie Skrócone
Chryfi·

ia?e

gmunta' picrwizeg o, Pierwtzym
Xr???ci e m Prusx irn pud hoido .

wni?twern Krole it wa IJolskic:g,o w

KI akowie uczyniony. Poryrn te n

Albert z?oiywfzy Krzy? Zakor-,

ny Krzy?acki , o?eni? li? z Cor k?

Fryderyka KroJ? Du?skiego, i

?yf W b??d.\.ch Luterskich.

Krokwicz Zygmunt Augu[c
w dz iewicciu leciech wieku Iwe

gr) znl?at' wielkim Xi???cicrn ?i

tewskua.

Kr()kwICZ ZYGMUNT AU

GU?l' obranYt- koronowany w

Krakowie, Krolem Poiskim , \v

dz iefi?ciu leciech wieku [we go.

153°

Zygmunt uq"ufl przy{j??? w

Iffi {OWIe;> ?e {je rnietza? nie

b?d?ie do Rz?do w Pa?Lhva, pa

ki Kcol Ociec Jego ?y? b'((clzie.

1537

Umar? Zygmunt Pierwfzy w

fam Dz i e n Wielkanocny w Ko

ku o?mdziefi?tym pierwfzym.
wieku twego.

1548

T"g,o? Roku ZYG MUNT A U

GUS r zaczai lam panowa?
Tego?



? 2°4·?.
Dzieie Polfkre Skrócone.

Lata od

-Nerodz;

ChrYJt:
Te?;o? Roku rozfzed ? h? Se irn

Pi or r ko wski , z tey naibardziey
przyczyny, ?e Zygmunt Aug,ult
()g?ofil {j?, ?e i efzcze za ?ycia
Orca.wk rotce po ?mierci El?bi?

ty AuHryaczki Mny fwoiey , bez

potom nie z.efz iey , O?Uli! ii? fe

krerni«, z Barbar? Radziwi ?own? ,

Kt!.[ztelanka Wi.len?I\a, Gil fi olda

Weiewody Trockiego, ·Wdow?.

Krolowa Barbara z Domu Ra ..

dziwilowna, w Krakowie koro ..

nowana,

1550.

Dnia Dwudziejlezo Ofmes o

Noveriibds \V Wi1ni?, InnJn?y
do Po ?sk i i riko r por owane , a Gc ..

tardowi Kctlcrow i, Wielkiemu

w Inflantach Mif?rzowi Krzy?a
ckiemu, Xi?HiVO Kur landzk ie i

Serni9'alskie, Prawem ho?dow.ni-

8wa ?adane, od Zygmunta Allgn
fl:a, to pi fze Lengnich.

By? Seim Lubelski, na ktorym
Unia Wielkiego Xie;{?wa Litew

skiego z Koron?. Polska naidosko

naley us runrowana-rnieuca Sena

torom przez Konfiytucy? nazna

czone.

Zygmunt Aug,l1fi umar? w

Krdfzynie na Podlaiiu. Ten Krol

. by?



t.a« od

Narodz. Dzieie Pollkie Skrócone .•

r::brJj?.

by? of?at ni M?lkiey p?ci Jagie l ..

Ionczy k.

1573· Po ze i?ciu w Roku prz efz lj m ,

(lHatl1ie?o m?fk i ey p?ci Jagiel
lo?czyka, Zygmunta Aug;uib,o

brany pod War fz.iwq bl ifko wti

Ka rn i en ue v , Krolem Polfk un

HENRYK WALEZIUSL Xia

?e Anclegawehlki, Brar m?od[?y
Karola Dziewi?tego.Krola Fran ..

cufkiego,

Tego? Rakli Pof?o wie Polfcy ,

m i?dz y ktoremi pie rwtzym by?
Adam Konarfki Bitkup Pozllan

(ki, oddali w Pary?u Di ploma
E!eEfioniJ Henrykowi, a Henryle
paE!a Conventa poprzyiJ:g?.

, Henryk Krol Pohki obrany.
przybyt dl> Krakowa, tam po od

prawionym I'ogrzebie Zygmun
ta A!H?t1{h, poprzyfi:g? Paa ..

C01fi'I." nt a ) i by] kor o nowa nr od

Pl") malu tJc?ui1ll..iego.

J574'

TCl!O? Roku Andrzc! \V;lJJrw_

fli K;'['zttl.ln Przernvfki , z;bitt
w Krakowie lY)(1 cz as Ko ro nacyj ,

<,d San ... ue la Zborowrkicgo.

Te-



Lata od

N arod'Z. Dzieie Polfkie Skrócone.
ChrYJt.

Teg; 0? Roku umar? bezclz ie ,

tnie lCHOl Dz re wi?ty KroI 1!"'ran

cuski , St-u (zy Brat Henryk.i Wa

Iezru lz.i Krola Pio)llkltg", dla te

go He nryk Kro! Poliki b?r1qc
Dziedzicem Kr oleftwa Fra ncu ,

Skl\..g:,O, uiechal taiemnie w n()cy
ko 11 no z K \ a kowa fa 111 n (iodm ty 1-

ko , zoft aw iwf zy LI Hy dl) Se na-,

tu. robic?.? nazarutrz za 111m

'T?czvnfk i T(afztelan \Voini(ki,
ale iu? z a Gralliq na Sz lasku za

Ba? Ki ola
, i llpro{Jc Gn nic

m0gt, aby (je wroc.I. Ten Krol

panul?c we Francy i , zabity no

?em w Roku 1589.

1515· By? Se irn bardzo ludny pod
Ste?vca , na ktorym Tron Pol ki

WJ1(Ui?cy deklaro\vany.

Tego? Roku T atarowie Ru?

Wo ?v n , i Podo le nifzczyli, a ze

Trzydzlefi? Tyti?cy Ludzi \V

-Janyr, albo nicwol? wz i?tych, do

Kr?iu f\vc.g;o powroci li.

Teg o? Roku z?o?on:t Elekcya
pod Wa rfzawa. Uchansk i Pr ymas
i z ni m wfzvfcy prawie .Ri?ktlPI,
i czd? znacznie mn ie ifza S' na

tu i Sra nu Rycerd?1('gr) obrali

Krolem Pol?kil11 MAXYMILI

ANA CESARZA. Jan za? Z,?-

moy-



Lata od

N arod z , Dzieie Polfkie Skrócone.
ChY'.):/l.

moyski Kanclerz Wielki Koron

ny z wi?l{fz? cz??ci? Senatu i

Stanu Rycerskiego, obrali AN

N? Co r k? Zygmunta Pi er wrze

go, Si oft r
? Zy?mllnta Aug,nfl:a,

a wraz z nil SrEFANA BA

TOREGO Xi?!,lGcia Sie dm iog ro.,

dzkieg o, wyznaczonego na Ele

kCYI pom ie nioney Annie Mq? a.

Jan Sicnutski w te n cz as iefzcze

nie Biskup, potym z a? Arcybi
skul) Lwowski , nominowa? Sre

fan? Batorego.

15,6. Na Ziezclzie Andrze iowsk irn

ut wierdzo na Elekcya Stefana Ba

torego.

Tego? R()let Sre Fan Batory

poprzy{j?gHzy Pa?h Conucnt a ,

i Arrykuly Henrvkowsk ie w

Mie?cie Siedmioc r odzk irn Mcg
gyes nazwa nym, iako p i fze Len

gnich, przybv] do Krakowa, i

by? koronowanv od Karnkow

ski ego BIskupa Kujawskiego.

Tego? Roku umar? Maxvrni

lian CeCtrz, obrany or! m ni e i fzey
cz??ci Rzeczypofpolirey- KroI

Polski.

'Trybuna? Koronny pof?arro

wiony: na SelmlC:: War1z.aw?kirn.
J57S.

Za
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Dzieie Polfkie Skrócone.
Lata ort

Narach.

Chr)'.It.

za f?arani em Jana Zarncyfk iego
Kanc l erza Wielkiego Koronne

go.

Znze?a lic wolna Mofkiewfka,

Kro l Stefan -Batory wz iol Po

Iock. \V tey woirue znakomity

by? clzie1nosci? Mielecki, Woie

woja Podoli1< i, Hetman Wielki

Koronny, tudzie? Miku?ai Ra

dzi wiH, Wo ie woda Wi lenfk i , He

tman Wielki Lit ewfk i.

1519·

1581. Po Ilraconych wielu Miafl:ach

obronnyc h, i po przegranych wie

lu bitwach, u pr a Iz a I o Pol\.oi

przez Po{?ow fwoich Sr e lana Ea

rorego- Jan Bn)' kwicz Car Mo

fkiewfk i; na oHatek Papie? Grze

gorz Trzymfiy uwiedziony on

Cara nadz ie ia z iednocze nra Pan

ilwa fwego,

.

z Kc?c iol'ern Swic

tym, wymo;;? 11(1. Ki olu Stefanie

Batoryn:, ?e Hanoi Pokoi , we

Wfi, Zapole mZWJ nev ,
o mil

Dwadzie?cia oj Plefkowa po?o?o
n ey. Przez ten Poko i Carowi

Mofkiewfkiernu Stefan Batory
wielkie kra ie, od {jebie zawojo

wane, odcLd, Polock i pobli?fze
Miafia fobie zofrawiwfzy.

Stefan Batory wy{h? Pof?ow do

Krola Szwedzkiego Jana Trze

ciego
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Lete od

Narodz. Dzieie Polfkie Skrócone,
ChrJ/l.

ciego , dopominal?c fi? o oddanie:

Erthuiiy Prowincj-i Xi?ftwa In

fl anrsktcgo , ale pofzc.;d! w zwio ...

kli skutek rc;;go Porelitwa.

Tego? Roku, Xi?ftwo Inflant ..

skie na rlzy WOlewodztwa Wen

denskie , Derpskie , r Parnawskie

podzielone.

Samuel Zborowsk i za zabicie

Wapowskiego na Koronacyi Hen

ryka pope?nione, i za inne wy
..

il?pkt, za Dekretem Ja.na Za

moyskiego KancleIza i Hetmana

Wielkiego Ko ronneso, "iako Sra

rofiy K?akowskiegQ, ?cl?ty W

Zamku Krakowskim.

1584

Tego? Roku Diploma Krolew

fk ie Gdanfzc ?anorn oko?o Porro-,

rium Gdanlkieg;o dane, przez Ra

de Senarorfk? approbowane, iako

pifze Le ngnich.

1586 KroI Stefan Batory umar? w

Krakowie w pi?c1zie{j?tyl1l Czwar

tym Roku wieku fwego; ?adne

go Porornf?wa z Anny Jagiellonki
nie zofiawiwfzy.

By?a w Warfzawie Konfedera

cya Ge neral na Ko nwokacvina

po ?mierci Stefana.

158,

O ?ef;;o?



Lata od

N'arodz; Dziele Polfkie Skracane.
'

Chrj'it.

Tego? Roku na Elekcyi pod
Warfzaw? roz dworia ii? Rzecz.

pofpolita, Prymas Karnkowiki z

Janem Zamoyfkun Kanclerzem i

Hetmanem Wielktm Koronnym,
a' z niem i wiekrza cz??? Rzeczy
pofpolirey obrali ZYGMUNTA

TRZECIEGO, Syna Jana Trze

ciego, KroIa Szweclzk iego, a

Sieftrz e iica rodzonego Zygmunta.
?ugui1a Jagiello?czyka, z Kara

rzv ny Sloitry Jego z rodzcneg ...
o.

Mnieifza za? cz??? 1\zeczypo
?

fpo l irey , przy kr orey byt iede n

tylko z Bi/kllpow, Woroniecki Hi

{kup Kiiowikl ,obr.da Maxynu lia

na AUflryak:t, rodzonego Brata

Cefarza Rudolfa ?rllg;ic;o.

Tego? Roku' Maxyrni lian

wfzedl z Woifkiem c?o Pclfki ,

KrakowobIeg?, ale tego? Roku

odi1?pi? od obl?? e nia tego Mialh,

ktorego fam Zarnoyfki broni?.

Tego? Roku, przyby? do Kra

kowa ZYGMUNT' TRZECI, 0-

brany KroI Polfki, i by? w War

fzawie koronowany.

1588. MaxymiIian umk no] Jj? z Zie-

mi Wielunfk iey pod Miaf? o Ry
czyn? , oczeku i?c tam na pofiiki
woienne, ale i e uprzedzi? Jan

Za-



?2Il .:

Latt! od

Narod;:;. Dzieie Poltkie Skrócone.
Chr:yJt.

Zarnoyfki; z niof? IJ.I bitwie podBr
czyn? Maxyrm hana, przymuli?

?o do umknienia ii.? do Bycz yny ,

a w niey clo poddania li? Zamoy
fkiernu. Wz icc i w Byczynie z

Maxy m i Iiancm , Gorka· Wo:e;:
woda Poz nantkt , y j?drze i Zbl)

rowfki MGlrfzatek N adwor ny.

Bvcayna MlaL1:o ief? po lo?nne \V

gllrnym Szl?{ku, zowie {j? po
Niemiecku Bei the n . Maxyrni ...

lian do Krafuegortawu zaprowa

dzony, a \V Roku nafl?pu i?cym
na granice Szlohlklt odprowadza ..

ny, Gorka do Lafki Krole wfkiey

\ przyi?ty.

iS9 J Urmr] Jan Trzeci Krol Szwe ...

dzki, Ociec Zygmunta Trzecie ...

go.

J) 94 Zygmunt Trzeci przyby? z

Po lrki do Szwecyi , Tam Stryia.
Lve!?0 Karola Xi???cia Sader ..

manii na rnie ifcu Iwo im Rz?dzq
Panriwa fweg;J SZ\Vtdzkieg,o po

fiano\Vi?? a tego? Raku do Polfk],

p owroc ii ,

1595· Jan Zamoyfki Wo?ofzcayzn? ,ll?

ho?dówni?twa Po liki przvwrocii ,

krora nle tpr awi edhwie by? fobie

})rzyw1afzczyl Zy?mllnt Btltory,
Xi??e SieclmlOg;roclzki. J ere-

Oz. ttli'
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I,ata od

Narodz. Dzieje Polfkie Skrocone,
Cht'j{!.

mi Mohi?a Holpodarem were,

{kim w tym?e Roku od Zamoy
{kiego poilanowiony.

Tego? Roku na Seirnie Szwe

dzki m ·w Lrnkopingu z?ozonym,
Z ygml1ntowi Trzeciemu wiele

w?adzy nad I'ahf?wern Jego Dzie

dzicznym odi?to, a Karolowi wie

le W?adzy przydano.

1599 Szwedzi wypowiedzieli pof?u"
fze?flwo Zygml1ntowi Trze

ciemu, a Karola Suderrnana, Kro"

lem Szwedzkim obrali.

1600 Zacze?a fi? Woina Szwedzka ,

Fare nfbach Wojewoda. Wende?

fki wtargno? z ma?? liczb? Ludzi

w Eflhcnia, Szwedzka Prowin

cy?, ale pr?dk o ztamtad rufzo

I?y, potym za? Karol Suderrnan

{ki KroI od Szwedow obrany, w

Inflanty Polfkie wfzed? z Woi

fkiem, i wfzyflk?e prawie In

flanty, wyiowfzy Ryg?, Duna

mund? , i Kokcnhuf? odebra?.

1601. Krzyfztof Radziwi?? Wojewo ...

<la Wdt?fki, Hetman Wielki Li

tewfki , znio1? pod Kokenhuf?
W'H(kO Szwedzkie bitw? f?acza

i?ce pod W?adz? Karola, Syna po-

bo ...



Lata od

Narodz. Dzieie Polfkle Skracane.
CbrJ}t.

.

? bocznego, Karola Suckrmana 0-

branego Krola Szwedzkiego.
I

Tego? Roku, ten?e Krzyfztcf
Radziwi??, wzioi Mia110 l Forte ..

C" W ende n,

Tego? Roku Jan Zamoyfki ,

wzio? Miafto i Fortec? Wólmer

po ?acinie Volmaria nazwan?.
W Zamku za? Wolrn arfkim w'blo?

Karola, pobocznego Syna, Krola

Kar(;!a Suderrnana.

Tes o? Roku Zamoifki wzi o? For

tec? Infiantrk?, Felin albo Welin

nazwan?, pod t? Fortec? zgino?
Farensbach Wo lewoda W endenfki,

1602 Zo?kiewlki Hetman Polny Ko-

ronny , wz io.l Miafto i Zamek

Wefe nberg.

1604 Jan Karol Chodkiewicz Woje
woda Wile?fk?, Hetman Wielki

Litewfkivz.niof? Krola,Karola Su

dermaria pod Derptem.:

1605 Jan Karol Chodkiewicz He-

r ma n Wielki Litewfki otrzyma?
wielkie zwyci?ftwo .nad Krolem

Karolem Suderrnanem pod Rig?,
ktor? obleg? by? Kroi Karol.

Nie mi a! Ch orlkiewicz tylko czte ..

03 ry
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Dzieie PoHkie Skrócone,

Lat? ocl

IYarO'dz.

ChrJfió

·ry 'Tyfi?ce Lndzi ; a Karol Kroi

Szwedzki niia] dwana?cie Ty1i?

ey Wo uks , to pifze Lengnich, i

d;ok?ada, ze o?m, albo dziewi??

ryfi?cy Szwedow w tey bitwie

zgine lo , a Karol Krol Szwedzki

raniony,

Tego? Roku umar? Jan Za

moyfki Kanclerz i Hetman Wiel-:

ki Koronny.

16.:>6 Mikolai Zebrzydowfki Woje
woda Krakowfki zaczo l Rokorz

w Profzowicach, ktory by? od?o

?ony do Sre?vcv , zrarnrad by?
znowu od?oznny do Lubhna, z

Lub]i na pn[?"'wi<t do Krol» wy

prawieni z przvkrerni i marrw-? ..

cerni pr o?barni Ten Hokofz;,

przeniof? :Ct? potym do Sa ndorrt i

na; ?,dzie fi? na tym {ko?czy?o,.
zeby Se imu czeka? .

Na Seimie Warfza wfkirn; nikt
na Krola nie ?ali? fi<t,iednak KroI

woln? Elekcy?. ? Pa?ta Conventa

potwierdzi?.

160;

Te?o? Roku Rokofzanie z Wo

iewoa?- Krakowikim Zebrzydow
fkim, znowu fiG z iechal i do St?

?yey, i Kr ola oclTronu odf?dzili s

iako plfze Lengnich.
'fego:t



Lata od

Narod?; Dziele Poltkie Skracane.
ChrJJt.

Teg,o? Roku by?a bitwa pod
Guzowern mi?dz y Krolem a Re

kotza narm ,
z prze?ran? Roko

izanow ,

1608 By?a Rada Senatorfka w Kra ..

kowre , OJ Ktute)' znalezione fpo
foby ufpokoienia Rokofzanow ,

Zebrzydo , fki Wolewoda Krako ..

wikt Ki o la przeprofii , a wizy
f?kle t rud no sc i do pierwtzego
Seimn odle?ono. Rokofz fi'i roz •.

wi?za?.

Na Se irnie Warfzawfkirn Da

nda Amne ?ya ,
albo win prze

baczenie Rokofzanorn, obia?nio

no Prawa, oku?o Pof?ufz enf? wa

Krolowi, i de Crimine Lej« M.z ...

jejlatis.

Zaczc?a (i? Woi na
.

z Motkwa.
1610

Pochop do tey Woiny zr?d Ct<i
wfzczo?, ?e w ynik ne?o w Mo

fkwie czterech Dernet riufzow, z

ktorych ka?dy po zabiciu pi e r

wfzeo:.o, ieclen po drugim mieni?

fi? by? icdn? Ofob?, to iefl De

mer r iufzern Dziedzicznym Panern

i Carem Mofk icwfk im . Trwali

ci cz te rei Dernetr iufzowle P1ZeZ.
o?rn lat, to i ef? od Roku 'T-y{i?

cznego Sz.e??fet nego Pi?tego, od

?mierci Boryfa Cala Moik iew

fkiego ,
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Dziele PoHkie Skrócone.

Lata od

Narodz.

c br)/t.

fkiegc, do Roku Tyfi?cznego
$:z;c??fetntgo Trzyna/1ego, do

wJ1?plellla na Tron Moikiewfki

1\1 .chaia Fedorow.cza Wfzyfcy

Dzicwpifowie zgadzai? {j?, ?e
"*

J g
trz e i ouarni Demetriufzowie </"1

?h ?

pr zywlafzcza l i
Jo?ie, I?i0?a ?Z.t'(o/? ?/'

D·.tnetflulzow,l:le Dywfzy m erru , ?I ?<J./h.l/?'un.

Pierwtzy za? Dernerr iutz , ktory
-

/

tl(t o?eni? z Mnifzchown? , Woje

wodzan k? Sandorni rfk? od w i?-

klzey cz??ci Panow M(lfkiew(kich,

by? uznany, za prawdziweg o De-

. metriutza. .:v

Tego? Roku Ksol Zygmunt
'Trzec i zaczo? ob l??en i e i do?y ...

wanie Smolefifka.

Tegu? Roku Zu?kiewfki , Kan

clerz i Hetman Wielki Koron

ny znioi? Dimirra Szuisk.iego,
Brata Bny lego Szu ifkiego Cara

Mo{kltwtkicg,o, procz Moc;kwy
k ilka Ty{i?cy Szwedów w Woi sku

fwoirn maj?cego, na odfiecz Smo

le?ska id?cego.

Tevd R( ku Zu?kitw?ld obleg?
Miafio Mo-k w? , Stolic? tego Pan

ftwa,krcra {j? wl r orce poty m pod
da?cI? z Bazyl in. Szui-kir» Carem

Moski. w-kim, i z dwoma Braci?

iego, Janem i Dimitrem Pa no ...

wie
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Lata od

Nurodz. Dziele Polfkie Skrocen?.
Chr:yfi .

WIe Moskiewfcy- Duchowni i

Swie ccy , zio?yli przed podda-o
niem Stolicy z Tronu Moskiew-,

skieg;\) Bazylego Szuiskiego ,
a o

brali Carem Moskiewskim Kro

Iewicza Wtadyl?awa, nalf?arlze

go Synl, Zygmunta Trzeciego.

Tego? Roku Demetr iufz mia

ny od cz??ci Narodu Moskiew

skiego za Cara
,

od wiafny ch

Iwoich Wciskowych zabity.

Zygmunt Trzeci wziol Srno

Ie?sk ,

16n.

Woiskowi f>olfcy niep?atni b?

d?c w Moskwie, pofzh do Zwi?

sku, obrawfzy Marfzaikiem Jo

zefa Cicklinskiego. Tym cza

fern Moskwa zacze ia buntowa?

:li? przeciwko Carowi Wlac1yl?:t
wowi ,

a ref?re Wciska polskie

go, albo wygubi?a, albo w nie

wol? zabra?a, albo do ucieczki

przymufi?a. Krol w niedenarku

pmi?dzy ,
i za naft?pieniem Zi

my w Li?opaczre z Synem .fwoim

W?adylhwem, rutzy] fi? z SITO

lenska do Polski.

1612.

Tego? Roku Moskwa obra?a

Carem Micha?a Fedorowicza Sy
na Metropolity Kozdowskiego,
iako pifze Lengnich,
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Lata od

N'arodz: Dziele Polfkie Skrócone.
ChrJJt.

••

Rozwi?za? {i? Zwi?zek Cie

klinskiego- a Woisko cz??? ?o?

du odebra?o.

Gurlaw Adolf Krol Szwedzki?

Syn zmar?ego Karola Kro la Szwe

dzkiego, przedtym Xi??ccia Su

dermanii. przybywfzy okr?tami

pod H.ige;, wzio? przez zdrad? Du

narr.und? i Par naw?. Potyrn prze-

f?anie Woiny na dwie Lecie mi?

dzy Polsk?, a Szwc::cy? portano
wione.

Stano? we Wf ziazwaney Di

wi li na w Mofkwlc po?o?one)"
Trzynaf?o lerm Pokoi , ll1i?dzy Pol

fk? a Mofkw?, tym pokoiern Wo

i ewodztwo Srno lenfkie i Cze rnie-,

chowfkie Mofkwa Polfzcze ufi?pi
la. Wyi?cia i zako?czenia ttg;o

zawi e tze nia Woi ny , nie do?y?
Zygmunt Trzeci.

,"

1620. Zu?kiewfki Kanclerz i Hetman

Wielki Kor onny-za rozkazernKro

Iewtkim z RaclySenatorikiey da

nym, w fz e?ciu Ty{ie;.cy Woifka

wfzed?fzy naWo?ofzczyzne;, zafta?

tam Sto Tylie;cy Tueec.kiegoWoi
fka , oprocz 'Tararow, a bitw? Nie

przyjacielowi wydawfzy, w niey

za-
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L:t.ta od

Nayod-:::..

Cbryft.
Dzieie Polfkie Skrocone.

zabity, K'lniecpolfki za? Hetman

l'oJny, w niewol? wzi?ty, i do

Starnbu lu zaprowadzony. Woi.fka

pollkteg,o, wie le w bitwie z?ine

lo, wiele w ucieczce na przepra

wie Dn!eil:tLl utonelo, z fze?ciu

Tvfic;.cy, ledwie ryfi?c Woifko

wych do Poliki powroci lo Ta:

kl?fka by?a Dnia SleJmnafle;o

Sept?!mbns poci Cecor? na Wo?o

Izczy?ni e
,

w Roku wy?ey na-

mienionym.

Tego? Roku Piekarfki ,
ez?o

wi ek rozum pom idzany rnai?cy

Krola Zy;munt<\ w Ko?ciele

Warfzawtkirn Swi?rego jana-Cze

kanera \II lewy policzek rani?,

r,lzpalonemi kl ifzczami za to [z-ar

pany potym ko hmi nieuie?dzo

nemi rollar;any.

1621. Jan Karol Chodkiewicz 'Vo-

i e woda Wile nfki Hetman Wielki

Lirewfki ,
nie tylko Lirewfkun

ale Polfkim Woifkiern w me by

tno?ci K0niecpoHkiego. w niewo

li Tureckiey b?d?cego, w?ada

incv; otrzyma? zwycl?fhvo pod
Chocimem nad Ofmane m Cefa

rzem Tureckim, w Trzech kro?

Sto Tyft?-::y Turkow, procz Ta

tarow bitw? fhczai?cym; to pifze

Lengnich. Po zwycl?{hvach, pa-..

"

k.Ol
J
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Lata od

Narodz. Dziele Polfkie Skrocone.
CbrJ}t.

t.koi na1??pi?, i Chodkiewicz pod
Chocirnem umarl ,

a Stallii?aw Lu
borni rfki Podrloli Koronny, po

tym Woiewoda Krakowfki , obio?

Rz?dy tak Koronnego, iak Li ...

lewikiego Woifka.

Tego? Roku Gu1?;lW Adolf KnJl

Szwedzki, po wyfz?ym woj ny

prze flaniu obleg? Rig? we Dwu

dz ieflu Tyfi?cy Wo ifka, która mu

fili podda?a, po SZe5cioNieclzieI

uey obrcnie ,

1622. Srane lo znowu 11? dwie,Lecie
zawiefzenie woiny z Szwedami.

1625.
Guftaw Adolf KroI Szwedzki

po wyfz?ym od?o?eniu woiny ,

ref?r? Inflant odebra?, iako te?

Mitaw?; i ca?? Kurlandy?.

Tego? Roku Gufiaw Adolf,
Warmi?, E1b1?g,Malborg, i wie! ..

k? cz??? Prus odebrat.

1629. Stane?Q pod Sztumlem zawie-

fzenie woiny na Sze?? lat mi?
dzy I'o lfk? a Szweci?, za wloze-

niem fi? i ?rodkowaniem Pof?ow '?
Fra ncufkich i ?.ngieHkich, remi ?
kondicyami: a?eby Szwedzi przez
te Sze?? lat ca?e I nfla nt y a? d.o

,
Rz,eki Duny trzymali, tudz ie?

/

16J1_/kn-tc-rh7. ?

c?";?f ?'.L/'et

.:

/.. Elbl?g. h<,,,/?/ /;t,}<}. ""4

?<f- "t«

";:?r1 ft?(o I L4?

,
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t:'

r:
6----.

/?',</l ?
<-L o tA

/?N?',!
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?-t-e,. V>.?f ?1 ,tNrr?" ."",
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Lata od

N arodz: Dzieie Polfkie Skracane.
ChrJ{t.

Elbl?g, i cz??? Prus. Wyi?c.ia i

(ko?czenia tego zawiefzenia wo i-.

ny nie do?y? Zygmunt Trzeci.

Koniecpolfki Kafztelan Kra

kowfki bunty Kozackie na Ukra

inie zgromi? i ufpokoi?.

1630.

Umar? Zygmunt Trzeci \V

Krakowie na apopkxy?, nie do

kohczywfzy ani Szwedzk iey , ani

Molkicwfkiey woiny , ktorych 0-

bydwoch zawiefzenie przed ?rnier

Cl? Jego nie wyfz?o, a Inflanty

prawie ca?e odpad?y od Rzeczy

pofpohtey.

1632.

Po zei?ciu Krola Zygmunta
Trzeciego, zoila?o pi?ciu Synów
Krolewiczow, to ief? W?adyf?aw,

krory po Oicu panowa?, Jan Ka

zimierz, który po Wlaclyf?awie

panowa?, Jan Albert, ktory Kar

dyna?em i Bifkupern Krakowlkim

umad, Karol Ferdynand, który

BiCkupem P?ockim umar?, i Ale

xa nde r Karol. Tych Synow mia?

Zygmunt Trzeci ze dwoch Zon,

zPierwfzey Anny Córki Karela

Arcy-Xi??ecia Aufcryi, a Wnu

ki Cefarza Ferdinanda Pierwfze

g,o, mia? W?adyi?awa, z drug,iey

Zony Konftancyi rodzolley Si 0-

ftry Anny, mial Jana Kazimi?-

rz:?



?222§Ot
Lata od

N arodz; Dzieie Polfkie Skrócone.
rihrJJt.

rza, Jana Alberta, Karola Fc::r

dina nda, i Alexandra Karola.

Tego? Roku obrany Krolem

micdzyWol? i War[zaw? W?A DY

S?A W CZWARTY KroI Szwe

dzki i Car Morkiewfki , naifiar

fzy Syn Zygmunta T'rzeciego ,

163l. W?adyf?aw Czwarty w Krako-

wie przez W??yka Prymafa Ko

ronowany.

Tego? Roku Jan Albert Brat

Krolcwfki oJ Urbina Ofrnego
Kardyna?em uczyn iony.

16 "4. W?adyl?aw Czwarty znio?fzr:>

Molkw? pod Smo lenfkiern, za-

war? z Motkwa So iufz mi?dzy
Miaflami Druhobuzem i Wi.?m?,
terni konrlicyami; ?e Krol Wia

dyl?.l\v odfi?pi:l' Cari?wa Molkie

wfkrego , i uzna? za Cara Micha

?a Fe dorowicza , wzaiem nie za?

Car Mofk iewfki ul1?pif wieczne

mi cz afy Koronie Polfkiey Woie

wodzrwa Smo.lehfkiege, Czernie

chowfk iego , i innych Kraiow,

w of?atnirn zawiefzcniu wen-y

wyra? nych , przydawfzy iefzcze

W?:?dy1?awowi i Koronie Pol

fki e y Drohobuz , Bia?? , Kof?aw , i

Staroclub, precz tego Car Mo ..

skrewski



Lata od

Narodz. Dzieie PoHkie Skrocone.
ChrJJt.

fki ewfki ufl? pi] W?adyi?awowi
Czw arrernu l Koronie Polfk iey ,

w tzyrlkich Praw fwoich do In

flant mianych, to pifze Lengnich.

Te[(\? Roku, umar? Jan Al

bert J{arclynal Bifkup Kr a kow

iki , i AJexander Karol, Bracia

Krolewfcy.

Stane?o w Sztumsclorfie Wli pod
Sztumiern po?o?one y , z.twi efz e

nie woiny rn iqdz y Potfk? a Szwe

cy? na lat dwadzie?cia Ize??.

KI)i1ca i krefu tego zawiefzenia

woiny Wlaclyl?aw C?warty nie

do?y?. To iednak Po lfka z yfka
la w tym od?u?eniu woiny ,

?e

cokolwiek Szwedzi w Prnfiech

refzcze pofiaclali, to wfzyftko Pol

fzcze przywrociJi.

1635.

Powiaty Lawe nburfki i Bu

tawfki , kcore Prawem hohlowni

C1:wa trzyma? Xiaze Bogui?aw w

Xieftwi e Po moi rl.im, wrocify lit;;

nazad ci o PoUki, po zefz?ym bez

dzietnie Xi?'l?ciu Bog,u11awie .

1631'

."r'e:;o'l Roku Whdy(?aw Czwar

ty., o?eni? fiG Z Cecyli? Rtl1;Jt:!

Cerk? Ce[arza Fe r dy na nda Dru

?iego, kt ora
:

ieg,o? Roku Koro

nowa? Prymas W?z yk.
Jan



f'
I

L?ttJ od

Nayodz. Dzieie Polfkie Skrócone.
ChYJ1t.

16 38. J?n Kazimierz Brat Krolew-

/ki zatrzymany by? we Fi ancyi , i

nie uwolniony, a? we dwie lecie,

to ieft w Roku 1640' Zatrzyma

ny za? byt z tey przyczyny; ?e'

rozumiano we Francyi ,
I? ten

Królewicz by? w f?u?bie Hifzpan
sk iey ,

z ktctB Francya, woi n?

n1ia?a. t

16 '1.0• Urodz i l fi? Zygmunt Kazi-

mierz Syn Wiadyf?awa Czwar

teg",

Tego? tRoku Jan Kazimierz

Brat Krolewski z?)Lia? w Rzymie

j ezuit?.

. Umar?a KroIowa Polska Ce

cylia Renata, W?ady.f?awa Czwar

teg,o Zona.

a?e nit fie W?ady.f?aw Czwar ...

ty z Ludowik? Mari?, Córk? Ka

rola Gonzagi Xr???cia Mantua?

skiego.

Królewicz Jan Kazimierz b?

cl?c \V Rzymie Jezuiq, zoila!

Ka rdy na lern.

1646.

?f1:l!1.2wiQna Poc?? \V Polfzcze ,

kto-



Lata od

N arodz. Dzieie PoHkie Skracane.
ChrJJt.

ktorey ordinacia przez Konfty·

tucy? tego? Roku fianda.

Umar? Krolewtez Zygmunt
Kazimierz Syn W?adyaaw? Czwar

tego, fp?odzony z pierwfz ey Zo

ny Cecy h i Renaty,

Tego? R0ku wfzcze?y fi? bun

ty Kozackie na Ukrainie. Bo

gdan, to idl Teotlor Chmielnicki

podlego urodzenia z Mia(la Kro

lewskiego Chmielnika cz lowiek

ale rozumem i do?wiadcze niem ,

którego n'lby? zro?fzy na uf?u

g;Jch K(Hliecpolskiego nitgclyKa ..

fzt e lana Krakowskiego Hetma

na Wielkiego Koronnego, zna

komity, i wo iow n ik niepo?ledni,

uczyni l fi? Herfzrern Buntowni

kow. Ten uprofil u Hana Tatar

skiego J(?angereia Dwadzie?cia

Ty{j?cy Tatarow, skupi? wi?

kfze iefzcze gminy Kozakow, i z

niemi Ukrain? pufiofzy? , Domy

Szlacheckie rabowa?, Sz lachr?

zabija?, Ukrain? ogniem L mie

czem nifzczy? zacz o I,

Teg;oz Roku Dnia Pietnafle

go Kwietnia, Stefan PJtocki, Syn
Mtko?aia Potockiezo Kafztelana.

Klakow.skiego, H?tmana Wid ...

kiego Koronnego, z Trzema Ty-

F {i?cy



Lata od

Narodz. Dzieie Polfkie Skracane.'
ChrJfi.

ft?cy Woiska Polskiego , a z Dwo

ma Kozackiego, przeciwko Ty
rnofzkowi SynowiBogdana Chmiel

ruck i ego po{?any, by ? zaskoczony
pud Zo?temi Wodami od Tymo
fzka Chmielnickiego, wlecey
Dwudz ieftu Ty{j?cy wciska ma

l?cego, Kiedy za? z ma?? Iwo ich

Iiczb? gminom Kozackim i 'Tatar

skim m??ny odpor daie, Dwa

'Tyfi?ce Kozakow iego, w fa

rnym bitwy zapale odri?pui ? go
j zdradzai? , przy??czaj?c ii? do

Szykow Tyrnotzka, otoczony ze

wfzad Potock ivz ni e?rnier te ln? J
mie n ia fwego Sfaw:t za Orcz yzn?
w bo iu pol?g?.

Tego? Roku Dnia Dwurlzle

ftes o [z()flc?'o Mai:t, Chmielnicki

?wiiyQl pofin km Ord Budzra

ckich pod Wodzem Tohaibeiem

zrnocni ony , :t iu? w i?ce y ni? Sto

'Tyfi?czne woifko rnar?cy , znioi?

pod Korfuniem bardzo nie

Iicz ne ,
bo tylko z Ukra infkiey

Party i , i to pod Zo?temi Woda

mi ?.mnie ifzo ney, z?o?one Woifko

Polrkie , pod Mikoiaiem Potock irn

Kafzrelan ern Krakowlkim Herma

nem Wielkim, i Marcinem Kali

n owfk i m Wolewoda Czerniecho

wfk im Hermanem Polnym Koron

.n erni , bitw? z nim f?aczaiqce,
Hetmani



Lata od

NaY'odz. Dzieie Pollkie Skrócone.
GhrJf?·

Retmani od Tatarow WZi?Cl, i

do Krymu zaprowaclzt:ui.

Tego? Roku umar? Krol W?a

e1yihlv Czwarty w Mercezu Dnia.

I>Nudziei1e;o Maja, na Ize?? dni

l)(zed n1tfzc'Z??li\V? Korfunik?.,

o Z0?towodzkiey za? k lefce s mia?

wiadumo?? na kilkana?cie dni

przed ?mierci?.

Tego? Roku zaczda fi? Ko n ...

wokacya Dnia $zefnai.l?;O Lipca.

Na tey KonwokacYl podany

Skrypt ad Archivurn :w'zg)?dem

Reg;imentarzow,
w niebytno?ci

Hetmanów docze?nie poHanowio ...

nvch; Regimentarzami byli Wla

dyf?aw Dominik, Xi?? e na 011ro

gll Zc?ihwfki, Wojt:wocla Sando

mi riki, zllexander Kanice polfkl

Chor??y Koronny, Mikolai 0-

:fitorog; Podczafzy Koronny. Na

rey?e K onwokacy i przydano Re

gimentarzom Kommiffarzowz

Senatu, i Stanu RycerCkieg,o wy ..

znaczonych, do?ozywfzy, aby za

rad? Korrun i fIa'rlZo w, wfzyfrkie

imprezy i expedycye odprawiali.
Na rey? e Konwokacy i- potwier
dzono Kuiela Wojewod? Blada

wOdego i innych, od Pryma[a do

llsmierzeni.a KozakQW dawnic;y

wyznacz()nych. Po!1ano\ViQno
Pl.. takie



Lata od

Narodz. Dzieie Polfkie Skrocone.
ChrJfi.

tak?e, aby, ie? l i potrzeba b?dz.ie ,

za obwiefzczen iern Prymafow -

fki rn po i?? na nieprzyiaciela Po-,

fpolitym Rufzeniem.

Tego? Roku Dnia Dwudz ief?e

go Pre rwlzego Wrze?nia; Regi ..

me n tarze, i Woifko po trzydnie
wych utarczkach pod Pilawcami

z Chmielnickim, i z Tata rami,
dla Woifka Polrkiego dofy? fzcz?

?liwych, na odsf0S nowych Po

ii?k0W Tatarfk ich , noca -cofne li

I fi? ku Konfl:antynowu, ·o?mclz?e
fi?r dzia? ?pi?owych, n i eprz y ia

cielowi w Oboz i e zoft awiwfzy ,

iako pifze Lengruch. Rudawfki

.za? pifze, ?-: {to Tyfiqcy wozow

fprz?rarni fzacow nerni ?ado

wnych, zoflawionych w Obozie

Pclikim , ubra? Chmielnicki pod
Prlawcarni .

Tego? Roku Chmielnicki z

Tatarami pofzed? pod Lwow,
któremu fi? Lwow okupi?.

Tego? Roku Chmieinicki o ..

bleg ?Zamo??.

Tego? Roku Dnia Szollego
Pazdzier nika by? Seim Eldfionis

w Warfzawie. Obrany KroI

JAN KAZIMIERZ, pifa? zara?

de



?229§"

Dzieie Folflde skrocon'e.
Lata od

Narodz.

Chry)t.

de Chmielnickiego, aby {je;. z pod
Zamo?cia na Ukrain? z Kozaka

mi l Tatarami nmknof,a z U

krainy Tatarow 00 ich Kraiow

odcf?a I- co te? zaraz uczyni?
Clunielnicki, ale pifz e Lengnich
?e Tatarowie dwakro? ft o Tyfi?

ey Chrzdcian jafy ru wzi e li ,

dok?ada za? Lengnich ,
?e ten

wfzyftek prawie gmin niewolni

ka, w drodze wymar? z trudu, z

g?odu, i z zimna, a ledwie pi??

fet Chrzesciau Tararo wie do

Krymu doprowadzili.

Teg;o? Roku na Elekcy i, na ...

znaczono Koronacyi Dzie? Siedm

nafty Stycznia w Krakowie- a

Seim(lwiCoronationiJ dz ieh Dzie

wrernafry Stycznia wyznaczony ..

Na Se irn ie Koron,lcyi /Skrypt
ad Ar chivum wZg;!f;,dem obrony

1\zeczypo[politey podano? podpi

fany r?k? Prymafa ?ubien{kiego

i Martza?ka pofelfkiegoLdzczyn
fkiego , Reg,imel1tarzami wy

znaczeni, Sranii?aw Lanckoron-

11< i Kafztclan Kamieniecki, Jen

drze y F'ir ley Kafztelan Be ?fki- i

Mik oiai 011rorog; Podczafzy Ko

ronny.

16.49

I

Tego? Roku Chmielnicki z Ba
nem



Lata od

Narodz. Dzleie Polfkie Skrocone.
ChrJfi;

nem Tatarfkim nifzczv l Ukrain?,

Podole, Wo?y?, i Ru?. Nowi

Regimentarze zmiarkowawfzy,?e
nie po litach ich da? odpór Chmiel

nickiernu, umkne li fi? pod Zba

ra? do Xi???cia j e rernia Wifz nio

wieckiego Wojewody Rufkiego ,

p0tyrn {j? ob[zancowaw[zy, za m

kneli {j? w Sza??ach w Zbara?u

g?\zie {j? Hanowi i Chmielni

ckiemu m??nie bronili.

Tego? Roku Jan Kazimierz o

?eni! {j? za Difpe nf? p.:lpie(k? z

Kroiow? Ludowik? Mari? Wdo

w? Brata fwego rodzonego, W?a

dyf?awa Czwartego.

Tego? Roku Krol we Dwu ..

dZlcHu kilku Ty{j?cy Woiika po

fzed? na o d?ecz Zbara?owi ,
i

fian()? Obozem pod Zborowern o

mrl pi?? od Zbara?a po?o?onym,
Ran za? i Chmielnicki zoflawi

wizy wi?ce y- n i? fio Tyfi?cy

Czerni, i kr'kana?cie Tyfi?cyTa
tarow pod Zbara?em, pofzed? we

dwoch kro? Ilu Tyfi?cy Wo ifka

11a Krola pod Zborowo

Tego? Roku Hau, i Chmielni

cki, odebrawtzy pod Zbara?em

kilka m??nych ze [[Jat? fWOI ?

odporow od Jana Kazimierza,

skio-



Lata od

N'arodz: Dziele Polfkie $krocol1e.
Chr!JJt.

fklonili fi? do reg,o,
?.e mi?dzy

Krolem a 1 ilan:;er-:=iem Hanem

fiandy Pakta Zbaraikie. Ha n

obowi?z'a? fitt Woilkami [we mi w

ka?dcy potrzebie, i za ka?dym

?.?c1aniem polilko\va? Krola i

l\zeczpofpoliq, a Kroi ?oid wci

{ku TatarIkiemu na ul?ug,? Iw oi?

wyznacz'Jnemu wyp?aci? obieca?,

i ZMaz po cz??ci
: wyp?aci?,

Chmielnickiego do lalki przyio?,

ktory na k l?czkach pod Zbara ...

?em Krola przepro {i?. t» tych
Pakracn Zbaralkich, KroI do

'\Vufz.?\vy wroci] fi e, , Ban do

Krymu, Chmielnicki na Ukrain?

pofzeM, a Re?:,i me n,t,l,rze z ob1tt

?enia Zbaraikie;o uwolnieni.

Hetma tli, M!1{O?;i Potocki Ka

fztelan Krakowlki Hetman Wiel

ki, i Marcin Kal inowfk i Woje

woda Czerniechowfki Hetman

Polny Kor0nni, powróci li do Pol

{ki z Kr-ymu, i Rz?dy Woifka ob

ieli. Zatrzymani byli w Krymie

oko?o puitora Roku.

Chmielnicki pobudzi? znowu

Rana Tatarfkieg,o, ?e wf?ed? do

Poliki w trzt'chkro? fiu Ty{j?cy

L?ldzi1 Cbmil"l?lcki za? procz

Czterdzief?u 'Tyfi?cy Kozakow,

mia? niezliczony gmin Czerni-

albo



Lata od

Narod?, Dziele Polfkie Skrócone,
C'hrJlt.

albo poddafirlwa z Kraiow Ru
{kich fkupionego Z tym Woi

fklern Ban i Chmielnicki {?anoi

pod, Beref? eczkiern w Maiu , a

1(ro1 Jan Kazimier? na ko?cu
rakze Maia fta no] pod Sokalem
z Pofpoliryrn Rufze niem, z He ..

trnanarni i z Woilkiem Woifka
Rana i Chmi:tI111c1{iego, w i?cey
ni? Czterykro? {lo Tyfi?cy ra

chowano, a KroleW<.ki e fia Ty ..

fi?cy nie dochodzi?o.

Tego? Roku Dnia Pierwfzego
Lipca, pf1d?u? Lengnicna , by?a:
krwawa bitwa pod Berefreczk iern

mi?dzy Wciskiem KroJa Jana Ka

zrmierza , a Wolskiera If?ange
reia Ha na z??czonym z Kozaka ...

mi Chmielnickie?o, i z gminem
Czerni. Znietien! Tatarowie i

Kozacy ze flrar? oko?o lta Tyfi? ..

ey Ludzi, mi?dzy kroremi nai

wi?cey Cze rn i to iefl Ch iopo w

zbuntowanych zgine?o. Oboz i
dzia?a wfzyflki e nieprzyiaciel
skieKrolowi" fi? dof1afy. Po wy

..

graney KroI do Warfzawy po
wroci?, Hetmani na Ukrai n? z

Woiskiem pofzfi .

Na ko?cu tego Roku urnarf
Mlkoia i PotockI Ka[zre Jan Kra ..

kKJwski Hetman Wielki Koron ny

'I\;?oi
.



LatiX od

N'ar odz; Dziele Polf1kie Skrócone
ChrJft,

Tego? Ro? umar? Icr e.niy
WifznioiVltcki,. Wojewoda Rllski

Ociec Krola Micha?a, Temu Oi

'czyz na winna naiwic;kfz? wclzic:.:.

cz no?? za ratunekiey pod czas

wci ny Chmielnickiego, bo Woi

sko i Regimentarzow \V Zbara?a

od Chrnie lnickiego zafzczyci?, i

na Btrefieckiey nai wi:;,cey do

wygraney pomog i.

16,2 Chmielnicki znowu 'fprowa-

elzit Sze??dzi efi?t Tyri?cy Tat:t

row do Polski, a Syn ieg,o Ty

mofzko z term Tatarami i z Ko

zakami pofzecl?fzy na Marcina

Kalinowskiego Hetmana Pol nego

Kornnnego, O?m Ty{j?cy wciska

pod Bar ow em mai?:;eg}', otoczy?

Woitko poltkie Kf)zackiemi i Ti\

ra rfkierni g-mina ni? kro re \V!?cey

l1i? O?mozieri?t Ty{j?cy wyna
..

{i?y. Bvta krwawa bitwa pod

tym?e Hat wern dnia drugiego

Czerwc<l, w ktorey po
w ie lu rn?

?nych od onrach nicprzyi1cielo
w i danych, Woilk') pollkie wie

kfz? dzi("{j?? razy nieprzyiacieta

liczb? plzeko na ne ; w boiu pole ...

g?o. Hetman PoJ ny Kali nowiki,

Marek Sobielkt f?arfzv Brat Kro

la [ana , i Przyiemlki Genera? Ar ..

,tylleryi
zabici.



t.a« od

Nnrod z; Dzieie Polfkie Skrócone.
Chr!)1t.

Tego? Roku oddana Bu?awa

Polna Sr a nif?a wow i Potockiemu

Wo jewodz ie Krakowrkjemu , w

krótce potym odda na mu i Wid

ka ,
a Pcl na Bulawa oddana Sra

nu?.rw owi Lanckor onfkiemu , Wo

jewodzie Rutkiemu.

Tego? Roku Hieronim Radzie

iowrkr Podkanclerzy Koronny
poniech?ci] fi? z Zon? z Domu

Slufzczankq; Zona w m ebyt no

?ci M??a, Pa lac fwoi Warfzaw

fki ?o ln i erzem ofadzi la , i Mc?a

do Pa Iaeu pu?ci? nit kaza?a; M??
zebrawfzy Ludzi, doby? Pa iacu ,

kroreg o dobywai?c , zabito kilku

ludzi, dzia lo h? to wfzvftko pod
bokiem Krelewtkirn; Kro! zleci?

?ukrfaowl Opalinfkiemu , Mar

fza lkowi Nadwornemu Koron

nemu, aby w niebytno?ci ]rzcgo
Lubbrni rfk iego , Marfza?ka Wid

kiego Koronnego, Radzi e i owfkie

go f?clzi?, of?dzo ny kryminalnie
Radz ie iowfki , umknol fie za Gra

nice. By? porym KroJów; Ka

z'i m ierz.o wi pod czas woiny Szwe

<l'zk'ey przeciwny, na eftatek w

Koku 1662. pomieniony Radz.ie

iowfki prz,cz 5!uypt ad Archivum

na Sei rn ie podany , by? nwolnio-

11y od rig0ru Dek r etu, i do

14!ki.:..Krolewlkity przywroc.on 17

ie

/



Lata od

Narod?; Dziele Polfkie Skrócone.

ChrJft·

le::dnak do Urz?du nie wrccii {j?,

kr-u y po nim oddJ.ny Korycin

fkie mu, w Roku 1652 .

. 1653. Chmielnicki pobudzi? Mofkw?

do woiny z Pnlf1q, ofiarowa? i

poprzyfi?g? w Pert -{?awiu holdo

w m?two ca?ey Ukrainy, Alexe

mu Micha?owiczow i Carowi Mo

rkre wfki ernu.

1654' Car Mofkiewfki wfzed? z wiel-

kim Woifkiem (?o Litwy, i wzio?

Dr ohobuz- Newe l, Mc hi low,

Polock ,
na eftatek Smo lenfk ,

Wittblk.

1655. Chrr.i,elnicki przez Lifty i 1>0-

f?anik ow fwo ich, pobudzi? Karo

la Gutta wa Kro .a Sz wcclzkiego do

woiny z Polfka. Wcdz Szwedzki

Wi tre nber g ,
a potym i fam Kr cl

Szwedzki wfzed? Z w ie lk im WOl

fk iern do Woiewoclztwa Poznah

{kiego i Kaliskiego, ktor e Wo

iewoclztwa przymufzone by?y do

przy/??pienia do Króla Szwedz

ki ego.

Tego? Roku Szwedzi wefzt] do

Warfzawy. KroI Jan Kazimierz

nmk no] li? do Krakowa, potym

na SzI?sk do G?ogowa ,iako pifze

Lengnich.

Tego?



Lat? od

Nnrodz, Dziele PoHkie Skrocone.
Chr:;ft.

Tego? Roku KroI Szwedzki

obleg? Krakow? krorego mqznie

przez trzy N redziele broni? Sre

fan Czarnecki na ten czas Ka

fztelan Kiiowski , potym ?adney
nie fpodziewai?c :fi? odlieczy

przez kapitulacj-? ze wfzy?kiemi
Woiskowemi z Krakowa wylzed?.

Tego? Roku Szwedzi obIegli
Czenochow?- ale za obron? Cu ...

downey Matki Boskiey , ?odft?pic
mufie li od obl??enia.

Tego? Roku Elbl?g, i Toru!1

podda li ii? Krolewi Szw?dzkie

mu.

Tego? Roku wi?kfza cz??? Wo

iewo dzrw Koronnych,uzna?a Ka

rola Guftawa Krola Szwedzkiego
za Pana fwego.

Tego? Roku wielka CZt;;\? Woi- '

ska Kvronnego odfi?pda Krola.

Kazimierza, ?z??czy?a fi? z Woi

skami Szwedzki?mi.

Tego? Rokn Wilno i Minsk

Wcisku Moskiewskiemu poddali
fte;? a Moskwa z Chmielnickim

z??czona, ca?? prawie Litw? fpu...l

11:ofzywfzy, Ziemi?, Che?msk?" a

pot)' mLublin,i Woiewodztwo Lu ..

belfkic



Lata od

Narod.z. Dziele Polfkie Skrócone.

Chr:>1t.
he lrkl e znifzczy?a- z tamt?d za?

!')ode Lwow polz ia .

Tego? Roku Chmielnicki we

'Trzyc!ZlcJ1:11 Tyfi?cy Kozaków, a

we CzterdzieftU Tyfi?cy Moskwy,

oblegi Lwow ,
ale przez dwa Mit; ..

:fi?ce nic nie wskurawfzy , odJ1:? ..

pll od tey Fortecy.

Tego? Roku Stanif?a w Potocki

Woiewocla Krakowski Herman

Wi.elki Kor onny
- zniof? pod Hu

maniem Sze;?clziefi?t Tvfiecv PiC!

chory Moskiew skity, z??c?oney z

Trzydziei?? Tyfiecy Kozaków

pod Chmielnickim birwe flacza

i?cych- Zgine io w tey bitwie

kilka ty{j?cy Piechoty Moskiew

skiey, pracz Kozakow, i Szefna

?cie dzia? Moskiewskich, w ter

bitwie wzio? Potocki.

Tego? Roku, nnia,""" Trzydzie ...

:fieg,o lierwfzeg,o Grudnia w Ty",,:

fzowcach, flanela S?awna Kon

federacya Tyfzowiecka, ktor a po

?afce Para BOGA wyrwa?a z 0-

fiatniey toni Oicz.yzn?. Do ter

K0nfec1cracyi powoden: by? Sta

ni(?aw Potocki, Wolewoda Kra

kow?ki Hetman Wielki Koronny,

i Stanifla\v Lanckorohski, .Woie

woda Ruski Hetman rolny Ko-

'.

[onn"



238?
Lata od

Naradz.

C/wyJt.
Dzieie Polfkie Skrócone,

ranny. Ci dnia i Roku wy?ey
narnie n i o neg o sw Tyfzowcach wy

dali Uni we rfat y fwoi e do wfzytt
kich Woiewodztw, Ziem, i P0-

wiat ow , wyraz i w lzy w nich, czas

i mi eifce Pefpol i t ernu RuCzenill

Popifcm , flawieniu ?.o?nierzy z

Miaa i Wf wfzyl1kich. Przez t?

Ko nfederacy ?
zaczda (i? zrna

cnia? Rzeczpofpclita- a? fi? na 0-

f?arek z kl?ski i ucisków fwnich ,

cho? po?no, i z wielk? ftrat? Iwo

i? wydoby?a.

KroI Kazimierz. powroci? ze

Szl?ska do Polski, a przybyw!zy
do Lwowa, odda? fi? (I;\nia Pie r

wszego Kwietn'ia,wprzytomno?ci
Nu nciufza i Senatu, Opiece Na i

?wi?tfz{;y PANNY, w Ko?ciele

Katedralnym Lwowskim Cudo

wney.

Tego? Rnkll Stefan Czarnecki

WoiewoJ,l lZl.lski uderzy? pod J<lro

f?awie rn na Karola Gullawa KroI",

Szwedzkiego, Woisko iego znio r?,

a dwa T'yfi?ce Szwedow wyciu?.

Teg,07, Roku Koniecpolski

Choq?y KntOllny, Xi??e Wi ..

fzniow i eckl
,

i Jan Sobieski, kro

ty potytr. Krolowa?, odtl
? pi li

Kro



Lata od

Narodz. Dziele Polfkie Skracane.
Chr:;fi.

Króla Szwedzkiego, a do Krola

Kaz.imierza. przyft?pili.

Teg0? Roku Czarnecki, Woie ..

woda Rnski znioi? kilka Ty{i?cy
Szwedów pod Czersk,iem.

Tego? Roku Jrzy Rakocy , Xi?

ze Sie dmiogrodzk i wfzed? z woi

sk iern Sie dmio srodzk im- Mul

tanskun , i Wo??skim, do Polski,

za podufzczeniem Kro la Szwe

dzkiego,

Rakocy wfzed? do Krakowa z

wciskiem fwoim, gdzie zortawr

wfzy pultrzecia ryfi?ca ludzi [wo

ich, z??czy? {i? z Krolem Szwe

dzkim, i pofzli obydwa z woifka

mi fwerni ku Wa rfzawie.

1657,

Tego? Roku Kro? Szwedzki

powziowfzy wiadomo??, ?e Frl

deryk Trzeci Kroi Du?ski, woi

n? z nim zaczyna, rufz y l (i? z

woiski ern Iwoirn do Szwccyi- zo

flaw iwfzy w Fortecach pruskich

okola SZdCIU Ty{i?cy Iudz i.

Tego?. Roku uma l ? Lancko

ronski ,
Wolewoda Rurki ,Hetman

Polny Koronny, wz io l po nim

lVoie\'loclztwo,Czarnecki Kafzre-
•

lan Ki jowski , a Buiawe Polna

Lu ..



L,7ta od

Ner oaz; Dzieie Polfkie SkrOCO?1e"
?hY'Jjt .

Lubomirski, Marfza lek WIelki

Koronny.

Tego? Roku Rakoc.y od Króla

Szwedzk rego opufzcz ony , umy
ka? iie;, z wciskiem fwoim do Xi?
flwa fwego Si edmiog rodzkiego ,

ale od Czarneckiego k ilka razy
po ra?o r y , na o ft atek pod Mi?

dzybo?c.n od Porcekiego i Lu

bormrsk ieg o Hc trnanow by?' za

skoczony; gdZIc opifawfzy ii({,.
?e przcprofi przez Poi?a fwego
Krola y Rzecz pofpo lir? Polsk? ;

?e fzk0dy wfzyftk ie nadgrodz i ,

?e z rueprzyiacio ?ami Kr ola Pol

skiego w i ?zac fi? nie b?dzie, u

profil fobie iwoiskom fwoim,
wolne przez Polsk? przel?cie,
ale blisko Granic Pafulwa fwego
od Tararew otoczony, wfzyfiki e

woisko iTraciL a leciwie z Sz e

?ci?fet ludzi, do kraiu fwego po
wroci?

Tego? RJkll WOLiko Siedmio

grodzkie pod?ug obowi?zkow Ra

]<·,ce!!;o, z Krakowa wyfz?o, a

Szwedzi pod Genera?em Wirr

zern w Krak0wie zoflali,

Tego? Roku Leopold, Kro!

W?gierlki, wkrorce p0tym Cefarz

przyl?a? pod Genen?em Hatzwel

dem



Lata CJd

N arod? . Dziele Polfkie Skrócone,
f:hrJJi.

dern Szefna?cie Ty6?cy Woi(k?

fwego Krolewi Kazim rerzowr,

l'eQ'()'l. Roku Gene ra l Szwedzkl

Win;' w yfze d iz Szwc;dalpi z Kra ..

J{OWJ przez Kapi tulacy? , a h.u ..

ftryacy i W?grow ie pod Genera

??m Harzwe ?dem wt.fz.Lido J(ra=

kowa, i o kofo -Krakowa roz]« ...

?yli fi?.

Tego? Roku Czarnecki w ki t ..

ku ?ryfi?cy Woilka po[z,ed?.cio Vo.,.
merarui Szwellzki,ey, w l{tol?Y
wi?a wi? (t? woiennerni czynami,

'Tegoz R0k?\ Bogdan Chmiel.
nicki nal?Jo\vnicifzy ni?pr?yia,..
ciel P()Jn?i urnar l.:

'

Te;oZ R()ku .Dnia Szc:fnaaeg,o
,SeptemtJris W Welawie w Pr,ufic;:-cl?
?randcbur{kicll, Barwi Tt-akrat
nazwar-y WelJwiki,. IDlc;,dzJ 1'?.""
nem K 'zimlnzeLll K· o le rn Pol ....

fk irn , a Fryderykiem Wi lhc lmeua

Elektorem lhande,burn?im1Xiil??'"
ciem Prl)!kim Tym "I'rJJn,a?'em.'
(',\0<1 abfo'lur na moc i Wfaclza nad

.J

Prufami 13taurleblJrlkit:mi E??
k t o r o w i Frrde r ykowi Wilhelmo ....

lwi. z tym ie dnak doldadem, ?e ...

by Pl) :zehc;1,l Me;lkit-y p?ci, teg:?
'Ele.kto.ra,i KreWllych J?;tl:o, '\lI'

?
.

pomi? ..

A.



Lata od

Narudz .. Dziele Polfkie Skrócone.
Cbrj'fi.

pom ie nro nym 'Tr aktaci e wyra?o

nych, Z"OWll fi? wroci ly Prufy
Bi.a ndeburucie do Korony Pol

skre y ,
rak rrn ho ldowru??wa fpo

fobe m
, iakim by ty ho?du??ce Pol

fzcz e przed Traktatem We la

wskirn. Dolo? ono i to w Tra

kracie We lawsk iru, ?e na ka?dym
nowego Xi??ecia Pruskiego 0-

li?gnieniu 1 odebraniu, Xi?f?wa

pornieni onego, Stany Pruskic po

winny przyfi?dz przed De pura

tarni Krold, i Bzeczy pofpolirey;
iako po ze i?ciu Domów Br.mde

burskich w Traktacie wyra?o

nych, nie kogo i nfzego za Pan ow

fwoich zna? b?d?, tylko Xlo?oW'

Polskich-I Rzcczpofpolit? Polsk?.

Tego? Roku dnia Szoites.o No

v?s w Bydgo{zc?y, K?ol Jan

Kazimierz nada? Fryderykowi
Wilhelmowi Elektorowi Brande

barskiemu, Xia?cciu Pruskiemu

Dwie Staru{hva:Bytowskie i La

we nburgsk ie ,
w Woi ewodztwic

Pomorskim Ie?ace ,
a to Prawem

ho idowm?lwa ,
? tym doktacl?m,

aby na Koronacyi ka?dego Króla

Polsk iego, bra? Elektor Brande

burski przez Iwo ich Ple nipot en

row 'Prawo Krolew Polskich, na

odnowienie ho?downictwa pornie

I

rrionych Sraroflw.

Tego?



l .. ata od

Nerodz; Dziele Polfkie Skrocone.
ehrJ?.

Teg ..
oi. Roku L.Dnia tam?e \Y

By'dgo{zc:z.y ? i w tyIDze
nadaniu

Jan Kaz lnuerz nada] Fryderyko
wi Wi lhelmowt Elektorowi Bran

<.lebuf)kiemu, Miaf?o Elbl?g, i

P'hviat E1Gl?g(ki, takim ho?do

wnd:Na. Pr aw em , lak Byfow, i

La we nburg- ale Elektor Bra nde

burski , tego? dnia i Roku tak?e

w Byc\g;ofzczy, da? Rewers Króle

wi Kazimierzowi, ?e Elbl?ga, i

powiatu odlt?:)l, iak tylko oddane

mu bt;.d? Cztery kro? f to Tyfi?cy
'Ta lerow. Kiedy fi? te nadanie

Byd!So\Vskie, i rewers Elekrorski,

plfa!? Elbl?g; by? w r?kach
Szwedzkich, po zafz lych za? pa

lnach. Olrwskrch z S?wedami, E

lektor Brandeburski odi??pi? Hu

Tyfi?cy T ...alerow, a iu? tylko
trzemakro?? ilo Ty(i?cy Tak row

lwntentowaf {j?, ale Jan Kazi

mierz odebrai Elblas z Powiatem,

a Elektorowi Br:nckbllrskiemn
n'ienc!ch? pinie.lzy, Po dluziey

zwt0ce \V Roku J698 Za Kro

h Au?ufta Wrorego,Elektor Fry

(kryk Syn Fryderyka \Vi Ihelma

odebra? Elbl?g;, a \V Roku 1699-

Z,f()c1zt? fi? z Augrutem Wrorym

w ten fpofoh: ?e Elbl?lS' i Po

wiat Elbl?gJki oddal, ko?tentu

i ac {j? obiecanym trzech tylko
kro? ilo Ty{i?cy Talerow wyp?.t ..

Q2 ce-



Lata od

harod?. Dzieie PoHkie Skrocone.CJwyJt.

ce niern. Przy tym Klejnoty
Rzc;czyp?)fpolitey wcro ?

w zatta

w? ,
a w nie oddaniu pilli?dzy,

zoitawi i Iobi e Prawo wol nea o

odebr a n ia Powiaru EJbl?3tK ltg?,
a wyczeka wIzy oc!qalda pini?

dzy do R:lku 170). w Roku po
mit ni onym P')WI;?t ElbJa?!'Iki o

debra l, "krary do tych c??s Dom
Brandeburtki trzyma. To p uze

Lengnlch.

Tego? Roku i dnia w Rydgo ..

fz?:r:n KazJ:nierz zaplfat Frr
deryko ·vi W il he 11110?V i Elelao
z o w i Bf?lndeburO(j?:mll fI:" Jwa-.
dz ie?cia Tyfic.cy T.?l?:(oiV na Sr a

rejrwie Dr ahimtk irn w Wo jewociz-,
rwie Poz nanrkim L:??cym, a to

za kofzta na w()in? prz eciwko
Szwedom. W Zapifie do lo?ono ,

?e ie? li za trzy lata pil;i?(iZe
nie !:>?d? oddane, wolno b cdz!e
Elektorowi Brandcburn:ieml1,
wni

??

w pofferrY? Starollwcl. A
ze pini?rlz y nie oddano, Elektor
Brandebnrrk] dopiero w Roku
1668. SraroJ?wo Drahimfl<ie 0-

debr al. Lengn ich zowie Byd
p-o[zcz Brornbe rg)em, bo rak {j?
Bvd?ofzcz zowie po Niemiecku.
\V Traktatach za? ?aci?lkich
w[z?dzie Data ieft Bidgofti?.

Tego?



L;lta od

N'arod z Dzieie POllkie Skrócone.
GhrJJi',

'Tezo? Ro ku Czarnecki Woie ..

woda ?RllikJ, \V Sze? ciu Tyfi?cy
Ludzi, na pOIIIOC Kralowi Duh.
l}.iemu od Jana Kaz i niie rza po
f?any , ficbie l N a rod Polfki \\'0-

i erin ern i czynami wl?awi?. Wy ..

fp? Alfe n na Morzu Ba lryckrm
ku brzegom Xi?ftwa Sz lezw i-

ckic:go po lo?on? Szwedom ode
bra?? lubo SZWedzi, trzy f.1zy wi? ••

cey, ni? Czarnecki Woifka mieli,
co wyrazi? Fryclryk Trzec.i Krot
Du nfk i w Li?cie fwoim do Czar ..

neckiego pifanym , u Rndaw{kic:g,f)
pod tym?e Rokiem po?o?onym.

Tego? Roku Kacer{?wo Arian ..

Iki e , przez Kornt yrucya z Po lfk i
r uizone, Staronowie S?dowi, pod
utrata Srafo{hv obowiazani Aria
now,

-

I? Ibo uw?aczaj?cych Borlwa

Chlyrtnfo\vi IJa gar le kara?, co

porym iefzcz e mocniey,obwaro_
wano przez KonJ.1yrucy? Roku
1662,

Tego? R()ku bx.?a Kommiffya
Hacfztacka, na ktore::y Kozakol1?, i

Wyhowlki<::mu He tma no w] Ich
wielkie Prawa i Prerogatywy na

dano, Metropolit?, i Wiadykow
Rnfkich do Senatu prz.ypu[zczono.,
Marfza?kow, P?ecz?,rarz(1W, i

Fodikarbich Rutkich, Koza-

Q3 ken



Lata od

Narodz. Dziele Polfkie Skrócone,
chryl/·

kom poz wolono , Lubomfkie i

Barik ie Starc?wa, Wy howfkre.rnu

Hetmanowi Kozackiemu, Dzie ....

;

clziClwem dano.

1659 Kommifiya Hadziacka na Se i-

mie War tzawtkun mr?dz y Knl1-

flytucyami umierzezona od Pry
mata , Hennanow, Pje cz?tat znw

MalizalJ\.4 Pofe lfk rego, l kilku

dz.iefi?t Pol?ow Kozackich poprzy

fi??o na Do?o?yli \V przy ??cz e

pol?owie Kozaccy .?e les lrby przc

e iwko przy[i?dze fwoiey-i Kom

n11fTyi Ha.lzrackrev cokolwrek

uczynili, tedy wfzy r?k ie Prawa

im nadane wagi mie? nie b?d?·

1660 $[ane?y Pakt-) Oliwtkie nli?dzt
JWem Kazimierzem ])OHl<lOl, a

Karolem Guftawern Szwedzkim,

Krolami, remi kondycyarm ; ?e

Jan Kazimierz odfi<1pif KloJdtwa

Szwedzkie?o i -caiych InH.ll1t"

wyiowfzy ma?? CZ:lfik?, krora

Roku 1655+ w Po{{dfyi Polfkiey

by?a,oJfi?pi? tak?e Jan Kaz i

mierz Prawa do Etiomi ,
a Krcl

Szwedzki odda? Elbl?g, Malborg ,

Sztum, i cokolwiek zawoiowa?

by? w Prlliiech Kroiowi Kazimie

rzowi prz ywroc i ?'-Xi???cia tak?e

Kur landzkieg o- lnorego by? z

Zon."!, i Dzie?mi zabra? uwolni?.

Tego?



Lata od

Narodz. DzieiePolfkie Skrocane.

qhrJfi.
'Tego? Roku umar? Karol Gu-

f?aw Krol S?wdzki

Tego? Roku Pawe? Sapiecha

Wojewoda Wden(ki, Hetman

Wielki Litt:wfkt,zf?czonyz Czar

neckim Wojewod? Klliku:p, zniof?

pod po?onk? W Lirwie Chowan

fk ieg o Wodza Mofkiewikie;o,

ktory \V tey bitwie !traci? 'pie-
ma scie Ty{j?cy Ludz i, Czrer

dzre?cl Dzia?, i {lo Cz re rdz ie?ci

Chor?gwi-

1661 Wo i fko polfkie pOllSwid?rfkim,
Lirewtklc pod Zylomfkim, do

Zwi?lku pofz lo.

Tego? Roku Zyromfki z Woi

fki ern Li re wfkirn- zni of? pod

Gt?bokim Chowahikieg,o Wodza

Molkiewfkiego, dwadzie?cia Ty

:fi?cy Wouka W Rz?d,ch Iw oich

mai?ce?,c.

Tego? Roku flanela na Seimie

WarfzawlkimKonfiyrucya,Amne
f1yi Kozakom znOWU do Mofkwy

wi???cym fi".

1662 Stane?a na Se imie Warfzawlkim

Konftytucya przeciwko Aria

nom, ktorych aby, $taroflowie

S?dowi, nawet bez Ddatora 11';\

g,ade



garle karali, p'od utrat?, Staroflw'
rofkazano',

Tegd Roku Prawo' o wolney
Elekcyi potwIerdzone, Skrypta.
i'ey przeci wn e

, it?eliby rak re

z.afz?y; abrogowane

Tegoz Roku Radzieiowfki.,
przedtym Poclkanc.1elzy Koronny
na Se im i e Warfza vrxun PIZt:Z
Skrypt ad Archivum podany , od

rygoru Dekretu Madza:?:kow"
1kwgo' uwolniony.

Tego? R(lku' Zyrorruki MJr ..

halek Z,WI;?SKOIVY oc! Sw-uch

Zwj?sko\Vyc?? w W ilr., c; WZ!?ty9
potym we Wfi DubJ'lle, o trzy
nule ód Wilna,· na ?'nJic::r? zl'?t>a
tJ)' •

.. Tego? Rolni G?liewfki Po-l-:
Ikarbi Wielki,

,

i Her ma n Polny
Litewfk}, tak?e w Wiln;e od

Zwi?skowych wzi?ty, a w Wal ..

pie, rofir?elat1y.

1661- Kozacy znowu buntowa? {j?
za?zelii pod Darofzern, i Sier«

kiein ..

4'



Lata od

Narodz. Dziele Porucie Skrócone.
CbryJ?.

Tego? Roku pod Zaw ichwo

f?ern rozw iaz a] {je ZIV azck S-VI

ckrlkiego,t;mi ko?d>,ci<4Pl i Zebr
Pof?owre W oirk ow i Krola we Lwo

Wie przepf"ofilii z?by fi? Woitko

pod w ladze He t rnanf'I ? wróci to,

?eby ?Voisku ?za dwre N iedz ie le

pu i czwarr a MIlilOna wyp?acono?
za fze?? za? Nieclzi ci, z no wu pu?
tora Mi l li ona , Sz 'l1y Mi/linn \v

Towarach a'leby we Lwowie za

raz Woi\ku oddano, a d wa Mil

liany, aby w dalfzvrn cza ?e wy.

placrla Rzeczuofpohr-i , wfzvtt

kiego o?rn Mi l lionow Worsku

naznaczono , i za t? ug,0d? r oz ..

wi?z;jJ fiec zwi?zek. To pifze Ru

ddwski.

1664_ Przykla-Iem rozwiazanego Z\\I;4-
lku, WOlika Koronnego, rozwia-

zany zwi?zek Lir?wIki.
-

Teg;0? Roku KroJ oMzed? z

'Voilkiem K0fn.nnym i Li tcwtkirn

11a Ukrain?; l!,Jzie K'Iz;Jcy znowu

do buntu pofz ?i • a pod SraryniptTl,
od Czarneckiego zni':fieni byli
ze ftrat-? czterech Tyfi?cy Ludzi.

Te(7,o? Roku KroI Kaz.imi e rz

wfzecH do MOfkwy, f!;(lzie Micha?

Pac;,Woj"wooa Wilc;?(ki? Het'l1aro

WH.IKJ



t.a« ,,?

N arodz; Dzieie PoHkie Skrócone.
Cbr:l?.

Wu::lki Lirewfkl zniol? pod Bra?.

fktern Bor atynrkicgo Wodz.! Mo

?iewl1\.ieg;o.

Tego? Roku przybvl: Pofe I

Mofkie wfki do Króla pod Siew

fkiern b<tcl?ceg,o, i wyiedna? za

widzenie wol ny na trzy Miefi? ..

ce. To pifz e Kochowfki.

TeEo? Roku bunty Kozackie

znowu {j? wfzcze ly pod Wyfo
czanym, i SlIEmC:l1kielU] krorzy

'rrc::ktymirow wycieli.

Tego? Roku przej?to LiIly
obw in i a i?ce WychowCkicgo Wo

j ewod? Ki jowfkrego Hermana Ko

zackiego, o porozumienie z Mo

lkw?, i o buntowanie Kozaków,

tak?e o czcfle z no Ize nic ii? z

Metropolit? Kijo.wfkim. To

pifze Ko chowfki,

Tego? Roku KroI Kazimierz

Liftem fwoim wezwa? Wychow

fkiego do Kortunia na Rl?.d? WOL·

fkow?, Lil1 ten przez Machów

(kiego , Wyc.howskiemu przet?a w. ...

fzy Przyby? Wychowlki do Kor

funia, a tam?e zaraz Dekretem

Woilkowym of?clzony, i rczrtrsy

lany w Korfuniu.

Te-



LaM id

Nar'odz. Dziele PoHkie'Skrocone.
CbrJfl·

Teg;')? Roku na Se imiku Pro

faowickun po?o?ono Mandat na

Se irn Warfzawlki Jerzemu Lu

bom mk iernu Marfzalkowi Wiei-

, kiemu, i Hetmallowi Polncmu .l{o

rennemu. N .ech?? Dworu do

niegozt?d wyniknela, ?e fi?

fprzt=ciwil {?araIliu Krolowy ,
o

wprowadzenie na T!'Qn Poliki"

rednego rz Krewnych [w oich. Pr

fa? Lubo.mn{ki do KIOj? dowo

dz?c niewi nno?ci fwoley ,?le nie ...

ch?? Kro lowy to wfzyfiko pr?e

wa?yla; i Lubomirlki na Se imie o

f?dzony umkno? fi? do Wroc?awitt,

f) ter [prawie pifze K0chowt1d,

te i?owa: tak chcia?a Krolowa

,Seim ten pod Lafk? Gni ntki ege

expediow4ny, by? zerwany. Hie

ronim Dunin olkar?a? na tyra

Seimie Lubomirfkiego, iak pi
fze Rudawfki.

1665 ,

Krol rozda? Urz?clr po Lu

bomirfkirn- Mar[zalkofiwo Wie l

kle Janowi SobiefkiemJ.? Chor?

iemu Koronnemu; ktory potyl1l.

by? Krolem- Buiaw? Poln? Czar

neckiemu Wojewodzi? Rurkiemu,

Staroflwo Krakowfkie, Micha?owi

Zebrzydowlklemu.

. Tego? Roku Niewiarowlki,

XQtowiki,i inni Offi?i(:rowie Woi-

j(il
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NtZY'lJdz. Dziele P9J?ie Sk,rocon?.
CjrJ/j.

ika Lirewrkiego, za zabicie G,.
fiewrkiego Podrkarb iego.i, Herma

na Polnego Ljte wrk icgo Dekre-c
rem Seimowym of?dzeni, w Ryn,
ku Warf.,awikim ?ci?ci.

'J;ego.? Roku ull!.ad W drodze

w1.Vl:tafteczku Soko?o.wka nazwa

?,.? pod Hrod?mi polo?ony m,

Wieiki w, Pokoiu, i w WOlnic

c::ztowiek, Czarnecki Wojewoda
?iio??i Herman Polny Koron

rry" ledwie co. by? od?brat Prz,y-.
?ilei na Bubwt; Poln?, a nad dwie

?'iedziele nic; by? Hermanem.

Tego? Roku Lubomirlki z Wro
e?a:wia. pówrocit, a Po ?ubrnfki

Regimentarz Litewfki , na CZ???
Wo.dka Jego pod Cz.((ftochowi
t?denywfzy" b.itw,t; przegra]', i
fam by? wzi?ty, ak aaraz od,

?ubonlirikiego., nie tylko. uwol-,

Iliony, ale udarowany. Porym
?a w?o?eniem fi? Trz,c:bi<;:kiege
Eiikupa Krakowlldeg,o. pocJ pal

czynem, Lubomiriki pod Namio-.
tarni Króla przeprosii , tudzie?

Grzymu?to.wiki Kafztelan Po-

2nanfki, 'bory Wielkopolanów
do uf'tzymywania, L?bomirlkieg(),
poci?gno?, i z Woifkiem Jego
???czy?. Przeprofiwfzj- Lubo

Jrlirtki trola" '.g Wroc?awi?, p?
"rocH.



Late od

Narodz;. Dzieie PoHkie Skrocone.
Cbr)'it.

1666. Po ?mierci Czarneckiego od-

dana l?u tawa Pol na Koronna, Ja
nowi Sobieskiemu, Mai Izaikowi

Wrelki crnu Koronnemu.

Tego? Roku Lubomirski zno

wu z Wroc?awia clo rohkI po

wroci l. Z??czy?o fi? z n im Sze??

Ty{j?cy Obywarelow, z Krakow

skiego, i Se ndomirsk iego Woje
wództwa. Dnia trzeciego Lipca
Woi?ko Kro lewskie , pod Mon

twami ude rzy ?o na Woi sko Lubo

nnrsk iego , ale nie pomy? lnie.

Wfz yflko i ednak ufpokoil'o iit;;,
dnia Trzydzlc:fl:eg;o Plerwfzeg;o
Li pca, pod Wii? nazwan? ??g o

nice, do Arcybrskupr?wa Gm e

z nicnsk ievo na lc? aca ,
Luborni r

ski clo iasl{'i przypuiz?zony,dono?
Królowi upad?, pifze Kochowski,
?c i Krol ,

i Luborni r ski ,
w t en

czas z;tptak?l?i, WoHm Lvcmu

za raz Luborni rfk i pildzi?koWJt.,
Kr.il da ? Di p lorna , ?e przeciwko
wolnty Elekcyi, nic nie pocznie,
oW{ZC!11 na tych powrlani e , iak

l-ja nteprzy.acio ? OiC7.yZlly, kto

rzyby Prawa o wolney Elckcyi
narufza? chcieli, tak?e i to ob

warowano, ?eby Prawo de Cri

mine L(ej? JJlajej? at is na pier-
wfz yrn



Lata Dcl

Narodz;. Dzieie PoHkie Skrocone.
CbrJJt.

wfzym Se irnie obi??nione bylo.
Te oprtarne z naydui e ii? w K01

chowsk nn pod tym?e Rokiem,
iako i Drplorna Kr o lewsk.ie oko

?o wolney Ele kcyi , por] Pi lcq \v

Ob 'ZJe tak?e dnia T'rzydzierte
go Pierwszego LI pca dane. p(.J

prz eprofz eniu Krola, Lubomirski
do D?b i o w y porechal , a zramr?d
na Sz l?sk.

Teg;oz Roku Kozacy znowu

bumy zaczc li , pod Dorof?em,
a z Tatarami z??czy\Vfzy {je;, Par

ty? WOlska Polskiego pod Ba

rowem cz<.';llo dla Polski ni cfzcz?
?l i wyrn znie?li, Machowski Re'

gimemarz tey Partyi, Z wiele

Officierami do Kry mu zaprowa
dzony.

,66,. Umar i w Wroc?awiu Jerzy Lu

'.bomirski pi z.edrym lylari?Jlek
Wielki, i Hetman Polny Koron

ny, Cnoty, i Ojczyzny wielki

mi?o?nik.

?et!.of Roku fiandy Pakra A 11-

(!rt?, nll?(tzy Kroltm 1(<1_

zinuerzem, a Carem Alexym Mi

cha?cwiczem , w tych Pakrach 21-

wiefzc n!e woi ny na T'rzv na?c r e

Lat f?me io , ? IV tym czaru prze?

ci-lI?'U, Traktat wiecznego Pokoil\
?

?i??



Lata od

Ni?Y'odz. Dzieie Polfkie Skrocone.

Ch'f'Jfi •

fpifac obiecano. Przez Pakta An

drufzowskie, Krol Polski ufla

pi? Carowi Smolehska Xi?ft\,;a

Sitwie?skiego,
Woiewodztwa

Czerniechows.kiego, i cz??ci Wo

iewodztwa Kliowskiego, a Mo

skwa .ufi?pi?a Polfzcze , Woie

woclztwa Po?ockiego, i Wire p

skiego- tudzie? cz?uki Inflant,

krera ieft dot?d do Polski nale-

??ca.

Tegoz Roku by? Seim War ..

fzawski w Marcu, na ktorym Pra

wo, o wolne] Elekcyi utwier

dzone, PacyfikAcya pod L?oni
sarni approbowana.

'Tego? Roku umarla Kroiowa

Luclowika Marya, Zona dwoch

Krolew- rodzonych Braci, W?a

dyi?awa Czwartego, i }a?a Ka

zimierza. By?a ta Krolowa, Cor

ka Karola Xi???cia Malltuy i

Ferrarv- urodzona i wychowa-
"

na w Pary?u i tam ?e za m?? wy

dana, a Fra ncy i b:ardzo przychyl-
na.

Te?.oz Roku umar? Sranif?aw

potocki, Wl)iewoc1a Krakowski,

Hetman wi-u« Koronny, po kto

"1y111
wzio? Bu?aw? Wie::llq Jan

Sobieiiki, ?f\rfzalek Wielki, He-

tman
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Narodz. Dzieje Pollkie Skrócone.
C&ryjf.

trnan PolI?Y Koronny, a Po lng
po Sobieskim WZlot Dyrmrr Xl?
?e W i?niowiecki , Woiewo da Bd
ski.

1668.
•

Krol Jan Kazimierz ?mierci?.
KroJowy Zony fwoiey Za?a1()Dy,

trlldami wcienne rni oi?abiollY,
pr zcci wno?erami Hr oskan y, umy.?ld z?o?y? Ko ron?, i z tym J1Ci
og,?oii? .

.Te;;n? Roku bxl Seim Ahd,i
cationiJ, pod tyruIem Uchwa?a
Setmu walnego. T'en Se rm SZ?

?ClOnic:c!zieluy skrocor,y by? do
trzech niedziel. Na tym Seirnie
nic wr?ce y nie Ibne1(I, tylko'
Diplorna Abdicatiom.r uwalnia

i?ce Stany Rzeczypofpohtey od

p1:zy{i?g;i na lViern()??, y Diplo ..

ma R?'verlale Statuum uwalnia.

i?ce Krola , od przy[ie;gi na P.ath
Conventa. Pomie n lo?e Reuerfei«
})oclpifa? Prymas Praznwwlki z.

przyrornnemi Senatoram:, a Mar
[zalek Pofe lfk i Stefm Sarnowfk i

z Pof?arn i. Pan.iwa i Ki ol Kazi
m re rz Lat Dwadzie?ci,. Byt ten

Kro! n(l:atni z Kr olow Polfk ich ,

ze Krwi ]Jgid?cm' p?ci BIa?o ...

g?owtKiey W Roku 1669. od
recha l J;Jn Kn;mitrz przed E ..

Iekcya Kro la M cha?a do Francyi,
&dZlt: mu Ludwrj; Czternauv KroI

l'

.

Frai\
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N'arodz; Dzieie Polfkie Skrócone,
Chrj;/t.

Francufki ela? OpaB:wo Swl?rego
Gerrnan,r, okola Dwochk ro? Sto

'l'y{i?cy dochodów rocznich czy

ni?ce. Umar? Jan Kazuni erz

Koku 1672. w MIe?cie Fra ncu

{kim Nevers, P') i aci nie Niver

num, nazwanym.

r669 Obrany Krolem Polfkirn MI ...

CHA? XIAZE WISZN rOWIE

CKI, Syn Bremlego Woie{.vody
Rufkieg,o, pod Laflq Szcz?fnego
Porcekiego Pod llo1eg,o na ten czas

?

Koronnego. Ten Kro l by? Uf 0-

dzo ny z Gryzeldy Zarnoyrkrev
Torrufza Zamoytkiez o Kancle

rza Corki , a Jana Zarnoyrkiego
Kanclerza. i Hetmana Wnuki. Na

Se irnie EleElioni.r by?y Ul1:awy,
ktorym elano Tytu? Excrbitari

cye. Warowano w tych Exorbi

ra ncyach , a.by ?aden KroI o Ab

dykacy i , atli o obraniu infzego
Krola wzmianki ni e czyni?, pod
wy powiedzeniem Kroiowi Poi?u

fze nflwa, ol1:rze?ono i to, aby od

tad dwa Mini(tcoa, crm- dwóch

Urze;c.low Zi emfk ichs i ed ney Ofo ..

bie mie? nie wolno by?o.

TeJ'oz Roku Kr01 Micha?K?

.ionow?ny w Krakowi.e Dnia

1.'rzcciego Oiiobris,

R Krot



Let« od

Narodz. ;Dzieie PoHkie Skrócone,
ChrJj}.

-

l670 KroI Micha? wfzccl] w Sluby
Ma i?.enfki e z Eleonor? Autlrya ...

czk? , Cefarza ,F't=rdynanda 'Trze

ci ego Córk?.

Tego? Roku by? Seirn w War

fzawic, na ktorym pozwolono
przez Konr? yrucya, abv Krolewa

w War fz.awre korono w.i na by?a.

1672 Dorofz Buntownik Kozacki,
naiprzod Tara row podufzcz y t do

Wojny z Polrk? , a por)'m przez

tych?e Tutarew WOlll? Tureck?
na Poj(b? ?ci:!g;nof. et: LlI z Tu

recki Mahomet Cz warr y Z wiel

k? pot?g? obleg l , i wz io l Karnie ,

ruec , P')ty(ll Woifko Tureckie

pode Lw ow pofz ?o, ale Lwow

okupi?' liC; Turkom, claw[zy im.

o?mclz i efi?t Tyfie;.cy Takrow.

Tego? Roku, KroI Micha? fla.
nol z Pofpoliryrn Rufzen iern rn i?.,
tlzy Lublinem i Go?';blem, gdzie
flanela ihwna Konfederacya Go-

1'?blka, pod Lalk? Stefana Czar«

nieckie!?:o, Prfarza pl)lnego Ko

ronnego. W tey Konhderacyi
Prymaf;-. Prazmowfkiego i Braci

'Jego opifano.

Tego?
•..

'.p-



Lata od·

N ar"dz. Dzieje PoHkie Skrócone,
Chr)Jt •.

Tc:?oi RoJ?lJ i tamie pod Go?? ..

b iern , Ranoi pokoi'? Pof?arni Tu ..

recki erni ram prz yrornncmi , przez

kt o r y Pod o le i Ukrain? TUlkom

.()da?piono, pf()c,:Z r?g;o D\vaclzic ..

?cia i ,dwa Tyii?ce Czerwonych
z lor jch Turkom corocznie wy.

pbca? obi ccano , To ?)l?e .Len

?$nicll.

Tt:?oi Roku Sobiefk! Hetman

Wielki z ni of? pod Kalu(4:<:m T?.

rarow, i ]af{yru Dwadz i e?ci a Ty.
ft?cy Chrze?cian odebra?.

By? Se?m Warfzawfki pod La ..

fka Stefana Czarn iecki eso Mar ..

fz;tka Konlcderac y] GI??blkit y;
Na tym Seimie flanela narpierw
fza Kon I? ytncra .u[pokojenia we ..

wnqt rz nego , i w (zy fiki c; Pi? ..

dencyc urnorzone.

Tego?. Roku na tym?e Seimie

:fi a ndil{ont?ytucy" , Sc i m T'rz ec]

zawrze w Grodnie n az na CZ;I.IJca

wyiow{zy Konwokacy? , Ekk?Yif
i Koro nacy ? , które aby z awfze

W Koronie by?y, pol1ano ..

w iono,

Tego? Roku u.nar] PrYJllaJ"
Prazrnowfki ,

Rz. Tegoz



Narodz. Dziele Polfkie Skrócone.
ChrJ/t.

Teso? Roku Krol Micha? u

mar? '-'w? Lwowie dnia" dz.iefi?t e

go Ncvern br is .

Te?oz RokuSobietk! Marfzs ..

lek i Hetman Wielki znioi? fze??

dzidi?t 'Ty??cy 'Turko w pod Sc

rafkierem Hutlemem bitw? pod
Choci mern i? acz a i?cych, iCho ..

r?giew Mahometa' wz io l. O

trzyma? Sobiefki te zwyc i?flwo
naz a iutrz po ?mierci Kro la Mi

cha?a.

Tego? Rolni Xia?.e Kazimierz

'Flory?n Czartoryfki Bifkup Ku

"jawfki, Nominat Arcyb ifkup
Gnrezuienfk i , wyda? Obw icfzcz e

nie o ?mierci KroIa" Micha?a,
i czas Konwokacyi w Roku na

:fic::pui?cym 1614' W Stycznitl
11JZnJCzyt

.

By?a Xonfederacya Konwoka

cyi na VI Warfzawie , VI kr ore y A-
.

pon:atow od Wiary Karoli ck iey ,

czy to Rzym{kich,czy to Greckich

UniJckich Obrzadkow , z Aria

i1<lllli wraz pO?O'??llO, i na nich

K')il[lytuCyt o A r ianach 'na wi"e

czne cz af'y ?ciagniono; Przez Po

Inic!11011? Ko nwokacy? , Elekcy?
na dzie? dwurlz ief?y Kwietnia w

tym?e Roku 1674. z.lo?ono ,

'Tego?



Lata od'

Neronz; Dzieie Polfkie Skrócone.
ChrJJt;

.Tego?. Roku umar? Xi??e Ka?

zJmierz Ftorvan Czart oryfki Bi

(kup Ku jawfki , Noruinar Arcy ..

bifkup Gmcz nienfki ,

Tego? Roku dnia Dwudziet?e ...

go K .vi etrria , by?.! Elekcya, na

kt o rey j?drze i T'rzebick; Bitkup
Krakowtki , Pryrnafowfkre po.."
winuo?ci czy llit, Obrany Krolem

Jan Sobiefki , Marfzalek i He

rrm n WIelki Koronny, Syn Ja ..

kuba Sobiefk iego-Kafzt e la na Kra

kowfkiee.o z Teonl i DaD i?owi

czowny

......

Worewodza nki Rufkiey
Koku I62 9- w Olefku w Ziemi
Lwowfk iey urodzony, ZOD? mia?

l\1ary? Kazimir? Henryka Mar

grabieg.o Al kienfkiego Cerk?, a

Jana Zaruo yfkiego , Woi ewody
Sa.nclomirfkiego Wdow?, Ociec

Jey Henryk Margrabia zlrkien

n,<'l) rodem Francuz, by? po ty m

Kardyna?em uczyniony od Papie- '\I
?a J..n.(loc?11l1afleg;o, \'( .-I'

Roku lO9 5 .

.?.

"'

Tego? Roku m Elekcyi po.,.

zwclo no Krolowi obranemu

dl a Woiny z Turkami, od

?o?y? Seirn Coronat ionis i fa.ll1?

Koronacy? , do dnia Plerw[Z(:;?o

Januarii w Roku I675. it?cliby
tego potrzeba by lo, a tym cza ..

{em
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Narodz: DZiele Pollkie Skroeone,
ChrJJ?.·

te m' pod Pokoiow? Piecz?ci? u ..

?iwet{a'?y; na Pofpolire Kufzeni e

w porrzebl'e ie? liby przypada?a,·
wyda?; iako ? Ut-riwerfa?y n.e

Se i miki . Wfzyflkie icd nak in ...

fit: Regali.i, dl) Koronacyi' od io

iono'; jedne tylko' Arcybitkup ..

:Rwo' Gniezniefukie , Piec??ci?
Poko iowq zapieczerowa? paz\Vo

...

'lond,lhate teg;o? Rdw wzio] .r?_
drzei Olfzowfki , Podkanclerzy
$016?111·

Tegoz Roku Kroi Jan pofzed?
11:f Ukrain?; kr or? prawie ca?:{
Buntownikom odebra?.

161$ Micha? Radz.lwil] Po?kanclerzy
'i Hetma? .Pólny Lite wfki , wzio]

Pawo?ocz, i o?mfet K0zar{OW?

tarn?e wzi?tych-Krolowi oder?a l,

Te'go-! R<lku Ibraim Pafza Sza ..

?alH:tn nazwany z Hallem 'Tatar

fkirn z??czony; Tr?bowl? obleg?,.
ale na odg?()? r(){zai??ego fi t:; z po

de Lwowa -ku Trebow l i Króla

jana,. umkiio? lift, na Wo lofzczy
inft,

. Te?,{)?: Roku Sta.?idaw 1ab?e ...

nowft<i Wolewoda Jtuf'ki, fJód z?o:"
?zowern Dwadzie?cia Tyf?cy Ta'"

hrow .znioi?.'
Teg,o?

l'

I



Lata od

Naroaz, Dzieie Polfkie Sk rocone,
Chryj/o

Tego? Roku Ma hornet Czwarty
Celarz 'Tureck i .wzt uf Zamek Cho

cuntki , a na odg;los Zbl l?enia iitt
Xi ola j ana z Wo i Ik iern Polfkirn,

potze dl z pod'Choc irn l:l,g,??biey na

Wo iofzcz yz n?; a Kro l Jan Bun

ty Kozackie od Dorofze nka

wfzcz?re na Ukrainie ufpokod.

Dnia Drugiego Fcbruarii Krol,
z Królow? w Krakowie korono

wany, od Prymala Olfzowfkiego

Tego? Roku KroI Jan, po

fztdlfzy z Woifkiern pod Zura

w no, z niof? Tatarów pod Wo i

ni iowern, i pod Dolhym, porym
od Ibrairn Pafzy , i od Ha na Ta.

tar/kiego, wie lkierni Woifk gnri
nami byt otoczony, a Dzia?a b?
r??ce 'Turecki e , iak pi Ize Len

gnich, Czrerdz ieft? o ?rni? Fun ..

towe , uftaw icznie bi?y, na Woi-

11<0 Pol/kie, ale '1e Kroi po kil?

b. razy, mc;?lly odpór da t Tur

kom, (k?onili {i? do Pokoin , 1-

bra im Pafza, i Han Tat arfki; a.

pakta Zurawi?{kie, f1tlnd y taki?
ii1i kondycyami: 'lby Klol trzy
n)a! na Ukrainie, J?i;:docc.:rkie\V,.
Pawojccz , i inne li o rrece , aby
(lwie cz??ci Ukra; ny, K roi i
Rzecz pofpolita Polfka, a trzc:eia

Dorofzcnko trzyma?. Abyo Po-
dol



t.o« od

Narodz.. Dziele Pollkie Skracane ..

C/1Y?fi.
dole Pofe l Polfki , iak nai pre;, ...

dzey wyprawiony, w Stambule ,

z famy m Ce farzcm zakonczyi.
Aby I nrcy wfzyf?ek JalIyr, zaraz,

cddali , co te? i ucz ynili , uwoJni

wizy Pierna?cie r{yfi?cy Ch lZC

?cian , 1 aby Turcy oddali

Br::rnardynom, Grob Chryftu-.
{ow w Jerozolimie.

-

161,8 Umar] Prymas Olfzowfki ,

:

Tego? Roku urodzi? fi? Kro ...

kwicz AkxandC';r, Syn 'Trzeci,

Krola Jana.

Tego? Roku Ordynacya S?'"I

dow Marfzaikowfkich, albo Arty

ku?y Martzaikowskie, na Seirnic

pterwfzym Grodzinskim w Ko n

i?ytucye Litewsk? infe rowane».

t approbowane.

Stanc?a na Seimie Warfzaw

skini, Ordynacj-a S?dów Zadwór ..

nych.

Te?o? Roku dllia 1rzydziefie ...

go Pierwfzego Marca w Warfza ..

wie, flanoi Traktat mi?dzy Cefa ....

fzem Leopoldem, a Krolem Ja ....

nern , ktorym TnlualtID ohowr?- ..

zah fi? pornieniem Monarcho

wie:) wzaiemnie pomaga? ioblQ
.

Wo? ...



Lata od

Nc roez: Dzieie Polfkie Skrócone.
Chr,/t .

• Woifkami fw emi przeciwko Tur ...

kom, Cd;:;IZ Szd?clzic:!j?!t Tyfi?

ey Woiska, a Krol Jan Czrer.,

dzie?ci Tyfic;,cy, na t? Wo in? 0-

biecal. Z prt:tenfyi wfze lk ich ,

ktore mia? Cefarz za kofzta 11a

'Woinc;, Szwedzk?- za Krola Ka

zimiel za podi ?re- kwitowa?. Di

l)loma
oko ?o Elekcy i Krola Pol

skiego, za Kazimierza ex Senatu.r.

Conjiiio dane znifzczy?, procz

tego Mi lliori Dwa kro? 110 Ty ..

:ilc;,cy z?otych Polskich na korzra

woienne Krolewi Janowi wypla ..

cii.

Tego? Roku Wizy!, nazwany

Kara MllO:afa, wfzedl do W?gier,

w trzech kro? 110 Ty fi c;, c Y Woiska,

pracz Tararow, a Cet arz Leo

pold, z Widnia wyiecha?, Wlzy'l.
za? Wlde? obleg?. To. pifze
Le ngnich.

'.

Tego? Roku KroI Jan pofzeJ?
z' Woifkiern fwoim przez Morawy

do Auflryi, a pod Tulnem, o

cztery mile od Wrdriia, plZeZ

Dunai naipierwey :il? przeprawa,

po nim Woifko Cefarfkie i Bawar ..

ikie przeprawi?o fi?.

Teso? Roku Dnia dziewbte ..

go Sel)?embri? Krol,obi?wfzy uli ..

wy?fze



Lata od

Narodz. Dziele Polfkie SkrocOne.
ChrJJt.

wyHze Rz?dy, nad Anfiryalc);m,
Ba warfk im , i i n nerni Xi???t Nie

mi eck ich Woifkarni , rnfzy? {1? ku

Widni owi, a tego? dnia, ZJ[[<l

wfzy ufz ykowane Woilka Ture

ckie, wydal b itw? Turkornvw kro.,

rey Polacy nai pi erwev uderzy Ii
,

na Woilko Tureckie i Tar arfkie ,

pod Widniem b?d?ce , i zaraz ie

z?amali, Hetman Wielki, Stani

f?a IV J ab lonowfki , Woiewoda na

te n czas' Kulki, wiele do tey wy

?ram?y dOp01TI0g?, iako i Miko ...

?ai Siernawfk i , Woiewoda Wo?y? ..

/ki, Hetman PoJny Koronny .krory
z znaczn? cz??ci? Woirka .pierwe y
ni? Krol Jan, do AlIftryi pofzecl] ,

Turcywfzyfl ek Oboz , i zdcbycz
bardzo hogat? w Obozie pod Wi

dniem zoflawiwfzy, z Pola ufz li ,

f?raciw Izy kilkadz iefi?t tyli?cy
woi tka. Rachowano w tey bitwie

Trzydzie?ci Tyfiecy Woifka Pol

fkiego , a Czterdzie?ci Ty{j?cy
Niemieckiego. Po zwvci?f?wi e,

KroI Jan wiecha? do WieJn"'\., z

tamrad do Wciska powrocil, a C?
farz Leopold, do Widni? przy-
i echat. Przyby? potym do Woi .. ,

ska Polsk iego Cefa rz Leopold,
Królowi za zwyci?f?wo podz icko ..

wa?,· i Woisko'ubykowane obie? ...

dza],

Tego?.



?26'7t:\
t.a« od

N aroaz; Dziele Pollkie Skrócone.
ChrJJt.

Tego? Roku KroL Jan po{zed?fzy
2 Wor-kiem Po lskun pod Baraka?

Fortec? V-l W?grzech po?ozon?,
i tan-?e na Turk ow ude rzvw fzy,
w p'"lcz?tkach bitwy, niepomy
?lnie pDtka? {i?, i z I'ola uft?pi?,
ale w Ipa r t y yod n"ddz?ych Woisk

NiemIeckIch, w krótce potyrn ,

nie tylko Tllrkow ZDlO(?, ale Ba

rakan, i Strygoni? odebra?.

Tego? Roku Krol \V W?grzech
ez??? Wciska zO{hwiwfzy,do Pcl

ski fzcz??liwie powrcci i.

168, Stanif?aw jabl o newski Wielki?,

l?drzei Potocki PolllyfHetma .•

ni, z Koronnym> a Slufzka Ka

Jzt elarr Wile?ski z Litewski ID,

Wciskam! pofz li poci Bnkowu-? ,

?dzle zafta li Sro Czterclzi e?ci Ty

??cy Turkow, i Tararowi ktorzy
ki ?ka razy na \V oisko Polskie. u

derzyli, ale bez kutecznie , ie

dnak Hetmani, cofne li {i? z1Voi

skiern do Polski ,
a Turcy i Ta

raro wl e , wielka moc prochow ,

Kul, i ?ywllo?ei-, do Kamie?ca

wprowadz i li.

K(01 Jan, oofzed] z lVoiskiem

na W(\?ofzczy?nc, a ca?a IV0?o

fzczvz n? p'o'dbi?, potym' pofzedl
nit ?ndziaki, które ?e Tatarowie

do



t.s.« od.

N arodz: Dzieje PoHkie Skrocone.
Chl'Jf?.

do fzcz?ru Ipa lili i. znifzczyli:r a

Woisko w nich fpofobu ?ywno?ci
nie mia?o, KroI z Woiskiem po
wrocii do JaIT. Tatarowie, ufia
wiczriie Woifku Polt1<iemu, wcia-,

gniellin z Budziakow do JalI' na

przykrzali {i?, <Ile zawfze ze {ha

t?l fwo ia. Karol ?uzecki:r Woje
woda Pod olfki , na uchodz?cych.
Tararew nacierai?cy" na Budzi a-,

kach zabity.

Tego? Roku dnia Szo{fego Ma
ia:r w MoskWie. na Stolicy, I?ano]
Traktat Grzymu?t0wski nazwa

ny od Grzym'u?towskiego-, WO?e

wody Poznan.sk iego, Pierwfzego
Kornmirlarza do tego Traktatn.
Ten Traktat flanoj , mie;dzy Kro
lem janern , a Carami, JA.nem A

lexiewiczem,i Piotrem Alexiewi
czem, Braci? rodzonemi. Opi
fano \V pomienionym Traktacie,
aby by? wieczny Pokoi mi?dzy
Pa? (lwami Traktat czyni?cemi,
Granice oboiga Pafu?w, opifane.
W Artykule za? Siódmym Tra ...

kratu ograniczenie Pafulw od
Miafieczka Stai ek

, w ni? Dnie

pfll, P" Rzek? Tafrn i n?, do clal

hego mi?dzy oboma Panftwy
pomiarkowania zoftawio no , kto .....

re nl111 naftapi , warowano Tra

ktatem, aby tych mie ifc ?adna

Ilro-
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Narod», Dzieie Polfkie Skrócone.
C/}rJfi.

firona, i Pabflwo nie ofadzalo.

'Temu za? Artyku?owi Traktatu,

'obie firony fprzeciwi?y fi", bo ,/?

oboiga Pafulw Wfte, i Miana tal1't/

(){jadty. Tralnat wy?ey wy

ra?ali y id? potwierdzony Kon!l.y
-rucy? Roku 17 10. i w t?? Kcn

flytucy? inferowany ,

,. i umie ...

fzczonj-, .

-1688 Na SeimieWarfzav ... fkirn nie;"

do[zlym, ?yfzczynfki Athenfz

Dekretem Seimowym nl-11:0S [ka

zany. Na tym?e Se i rnie Opa
li nfk i Bifkup Che?m i nfk i , bardzo

przykro Krolewi Janowi, w glo
he fwoirn przymowi? ,

co pifze
Le ngnich pod ryrn? e Rokiem.

, ..

KroI Jan przyi echawfz y bez

Woilka do Z?oezawa Miafia Iwo ..

iego Dz iedzicznego.by l w niebe ...

fpicczeni?wie wziccia od Tata

lOW nagie na Ru?, i na W dy?
wpadaj?cych, co pifze Lengnich.

Tatarowie, ztoczow, Po mo

rzany, i ki lkadz iefi?t Wf! Krole

wfkich, [palili.

Krol Jan wyda? Krolevm? Te

rc{fct Kunegundc;, Cor1?? fwci
?

ea Elektora Bawarlkitg;o Maxinil

liana Emrnanue la.

Szd?.



Lata od
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1696 Sze??dziefi?t Ty{j?cy T'atarow

na lJrzec!nlldcia Lwowrk ie

wpaditzy , ogniem i mieczem, ni

fzc..zy? Le:; zacze li , ale od Ja blo

ll'1\vikie:;o Kafarelana Kraków ...

fl<iego Hetmana Wielk iego Ko

rontlcgo, we Lwowie przytomne
go zrncfien i

, do fwego Kraiu z

Wojskiem bardzo Zll,llliedzonym
powr ocill.

h
(iJ -./ ' T?;;o? Roku dnia Siedmnallego I

??fr!l72LU7)'l» JUllll, umar? Jan r!,rzeci wWd-
hu '''?7u.ty Ianow re , Pa n w1?awlOny IV Euro ,

o/"'.y;m y'JJ <,- t)- l)t??, wCpania?Y11l nazwi.'.,kiem O •.

? ./':?/) :'4e.,?·br\lDcy Widnia, i Turkow 2wy-
•

;'!J
clf(fcy# Zoitawi? Jan Trzeci,/.U',,- w-k.//U;;tI

S J j b 1,/'" d r-..J:./
trzech, yno w, a m a, \tory \V.. 1",7'0

?
d ?

,Roku 1691 wfzedi w Sluby Mai ..

4te ? ?<
?erukre , z Jadl\1jg-a Fi li pa EleRo-/

• :;:J.

l '&,d p.??..-(? ris Paj:l?ini Cork?: z k?or? p?ci
.;, l ?"l 1': .)y tylko l?lJ?f)g?owrkley mia i Po ..

-tY'
./ ,/"

t orrulwo , }{onlLJTltyntl, kror y.,'? r: f? mia? za rob? Hrabiank? WL/slo
..?l .I

...f'J,/,;/ Wn?, i A lexan'!ra, ktor y \v Rzy
(J ... ?? ??z.-<.-? mie, w 1'vHnc!z.iei1tkim Stanie u-

?. 4 mad. Corkl Ku'Ja Jana Te ref-
--- / f Y Kuilc::?undy, Elckto(nwy Ba-0\;0 «A'

<:

<

?ar{kicy? Naiia?nic;ifza 1 rew, i
, "<')'("-<,..<' :::?v

Plemle', T[en Cefadki ?afzczy-l'

ca?o. PJrlOwaf ]Jn Truci Lat
Waclzie?'_'ltl dwie, ?y? Lat Szd?-

.

dzidi?t fZt.?L
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Teg(Yi Roku Woisko pofz lo do

ZWl?tku pod Marfzaikrern Bara

nowskun.

Tego? Roku by?a Konfedera

cya. Genc::f:tlna po m e ciofzIcy
Konwokacyi, umow io ua Drua

DWlldzieitcg\J D? i ewi?tcgo Sit!

pnia" i ten iey Tytu? id! w

Kon?yrucyach. ??1..Jf?)l1WO
k acyi Prymas Kardy nal Ra?
iowski, kaza? fobie p0[tawi? Bal

dachyrn w Izbie Se nator sk iey ,

ale go zclie,.ro. Na t ey? e Koriwo

kacy i , flanda Exkluzy a Piaf?a- a

za nieprzyjaciela Oiczyzny de

klarowano b?utgo takit:?o, kto

ryby b?cl?c Wfpo iobvwate lem

Rzeczypofpoli?t:y, (?.lra? fie o

K0(Onc:;., lub te? mi a now.ri do Ko

lony W!po?obywatela Rzeczypo

fpolitty. Naznaczono tak?e \V

pomienioney Konwo kac y i Dzie?.

Elekcyi Pi et nafry Maia, \V Roku

Jl:ln?puiqcym 1697.

1691 Rozwisza ? {je Zwiazck B,Hano ..

\V?kic\:'.J()? -a Ba(;now,ki1 Ex- fvlar

{zatek Zwi?rk owy , pz::profil
J<1blonowskies;o Herrna na , W Ko

?ciele Lwowskim Bernard ynskini.

Teg,oi ](0ku by la Ek1.?cya P( t

lw?sk? Kaalrmerza Bjl?nlkic:?(?
1>edk0-
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N'arodz, Dzieie Polfkie Skrócone,
C&rJfi.

Podkornorzego Koronnego, ale
na uiey rozdwoi?a fi? Rzeczpo ..

Ipcl ita , Prymas Kardyna l Radzie ..

iowski , nominowa? Francuzka
Ludwika Conrego , Krwi» z Kro
Jem Francuski ? z??czone·g;o Xi?
??ci a , a D?bski Biskup Kuiaw

shi.,nomino va? Fryderyka AUgll
ih, Elektora SJ(kiego, pod Imie
niem Allgn.lta Wtorego, pokaza
wfzy ?wiadeElwo napifane Nun
ciufza PapieGtiego Daw ia na

zwanego, ?e Elektor Salki ieft

dobrym Katolikiem, i ?e wyrzek?
ii? bJ?d()\V Lurerfkich. Po obra
niu Au;uil:a Wrorego, Fleming
Jego MiJ,it1er Pe?nomocny pa8cf,
Conventa poprzyfi?g;?. Na po

mit'nioney Elekcyi fi?ncla, Koe

kwacya I'raw , Wielkiego Xi?
flwa Lirewfkiego z Korona, na

'krorey obwaro\?:lmo, aby Mini
fle ria , Bu?aw, Pieczcci , Lafe k

Kluczow Lirewfkich , we wfzy
ftkim temu?, co i

.

w Koronie

Praw opifaniu podlega?y. Ta

Koekwacya wefz?a IV Konflytu ...

cye Koronne mi?dzy Konfede

ncy? Konwokacyin?, a Elckcy?
AUg,llHowlk?.

Tego? Roku W oz nnrmieniu

]{rol? obranego, Koro nacvi dzie?.

Pierna?y Wrze?nia, a Sel1l10Wl

Koro-
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N arodz: Dzieie Pollkie Skrócone,
ChrJJt.

Koronacj inemu, Dzie? Siedrn-

11.111y Wrze?nia naznaczono.

Tcgoz R!)kll KroI przybyw
fzy w Granice Pollkie, pu:yfi?g;?
na Patfa'::onvent,z, w Miafieczku

nazwanym Picl a fy.

Tego? Rolni by?a Ko ro nacya
Krolewska w Krakowie, a po niey
by? Sei01 Coron ationis pod La

sk? Zawi Czy. Kroiowa za? nie

byla koronowana) dla te?,o, ?e

w b l?d ach Ka lwinsk ich ?y?a.
By?a ta Krolowa Kryftyna Ebtr

hardyna , Cerka Kry {tyana Erne.,

fta Margrabi Brandeburski eg o

Bareith.

Tego? Roku flanot Rok ofz vi

?o\vicZll pod Lafk? Sce Ia na Hu

mle?kiego Stolnika Podolrkiego,
krory p0tym by? Wojewod? Po

dolikim.

Tego? Roku Xi??e Co nt y, E ...

Iekr Pryma fa Kardyna?a Radzie-

i owfk ie go , Ha no] w Oliwie pod
Gdailfkiem, na koncu Wrze?nia,
ale pierwfzych dni Liftopada.
wroci l fi? do Fr ancy i.

KroI Aug:ul1 Wrory , przv ie ...

cha? do Warfzawy , a Rokofz Lo"

S wi-
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Narodz. Dzieie Polfkie Skracone.

Chr'JJt.
wieki, rozwi?za? ii?, i Prymas
KareJ y na l l{",c!zluow{ki, do Króla

clo Warfzawy przyby?.

Tego? Roku KroI Augutl Wto

ty, wiuzra I ii? w RaWIe z Pio

trem Akxit. w iczern 1 powracai?

Cyld do Pa nttw iwo ich Z Widriia

i Holtandy i.

Tego? Roku WO?fKO PolO<ie,

Li tewfk iego cz???, i Safkieg o

Dwaoz ie?cia Tyfl?cy, pofz iy pod
Bi ze?any ,

a SZCZeJny Potodd

Worewcda Krakowfki- Hetman

Polny Koronny, w Sze?ciu Ty

:li?cy Ludzi fZt??dziefi?t Tyiic;.cy
'Tata rew z n rort.pod Poclhaycami, i

Jal1yru, to ie f? Niewolnika

Chrze,<,cia?ikit8'O krlkadz.i c?at

Tyfi?cy odbit,?ratarowie z p;.

kucia ku Karnicneowi umkne ?i

:li?. Tym czafern Poltk ie , cz???

Lirewfkieg o
,

i Safkie , Woifko

nade tz io pod Brze?any , gdzie i

fam Krol Augufi ze Lwowa.

przybyl, a Tatarowie do Swego

Kram wroc ili iifi·

Tego? Roku Fryderyk Trze

el; Elektor Brarlc!eburlkl, odtbra?

E.b la2:, w fumrn te '1 rz ech kro?

fiu T;{i?cy -r ale i ow pod?ug Tra

ktatow Bydsoikich, lobie winney.
?ta"
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t.a« od

Nerocz.

Chrj{i.
Dzieie PoHkie Skrócone.

,Standi Traktaty Kar lowickie

pod'PIiane plZC;Z !"1d.lacnowfkieg,o
Woiewod? Foznan{loego, do tych

Traktatuw, od Rzeczypofpotitey

naznaczJl1t;g;o. Przez t? Trakta

ty, l>ol,oi mi?dzy Polfk? , a Tur

kanu na WIeczne czaiy obwaro

wany, Kamieniec, Podole ,
i U

lu aina Po llzcze przywrocona, 4-

Wolofzczyzna, Turkom oddana.

Tego? Roku by? Sejm Pacifi

catro nis !Jod Lafl.a Szczuki Refe

rendarz.a' Koro nnego , Nowe DI

plorna na tyn ?e Se irnie Prymas

Kardyl1:1i Kadz i'e iowiki Kroiowi

Allgullowi Wro rernu pod pi fa?:.

kror e ?lli?dzy JConi1yrucyaIIll te ..

go? Roku urruc tzczono ,

Tego? R()ku dnia Dwu nafl ego

Decernbr is
, N W-:"I fz,lWJC:, zak 11-

czono o Elbb; z Pof?c rn Fr vdc

ryka Trzecieg.. Elekrera Bo"nele ..

burtkiego w ten Ipo fob ; Aby od

dal Elbl?g Krolowi ,
i Rzeczy

p ofpoli r ey Polfk iey , a w ZJ(l.:?wie

fummy ,
Trzech kro? (lu TylJ?cy

Talerow fobie winne Y» aby o

debra? Kleinoty niektóre Rze ..

czypofpolitcy.

Brandebur?i odda?

Elblig ,

Elektor

Sb
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Narudz. Dziele Polfkie Skrócone.
ChrJJt.

Elbl?g, Kleinoty Rzeczypofpoli
tey w Zaflawe odebra?

'I'e;0? Rukl1,Krol Al1gul1 Wto

ry Z1CZ(>? Wo in? Szwedzka Wci

fkarm Safk ierni ,
ta Worna bardzo

potym n ieporny? lnie. potz la Kro

Iowi.

Tego? Roku, zacze ?a ft? w Li

twie Konf ede racya Olkienicka,

krorey by? Marfzaikiern Micha?

Xi??e Wi?zniowiecki, Potyrn
Wojewoda Wd?nlki, Hetman

Wielki Litewfkt, chcia? Krol

Allg;ull.u?agodzi? niech?ci Wfpo?
oby warejow, Wielkiego Xicf?wa

Litc::wlkie;o,ale Itar a n ia ]eg:o,bez
fkurecz ne by?y, i wkrotce potym

krwawe za-niefzania W Litwie wy-
nikne ly, ktorych opifanre 20-

ftawu ie (i? Dz.ieiopitom Wieku

Nafzes;o w R. P. I1b l. naflcpu- ..

,

i?cego.

, .

. ..

?GCJZBIÓF
INA ZAMOYSI{IEGC

,-lU{Y:-KL
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