
Lekcja 

Temat:  Odrodzenie (renesans) na ziemiach polskich. 

1. Przyczyny i okoliczności rozwoju kultury renesansu na ziemiach polskich 

 Ożywione kontakty handlowe z zachodem Europy 

 Studia młodzieży szlacheckiej na zagranicznych uczelniach (głównie włoskich) 

 Mecenat dworu królewskiego i magnatów, którzy sprowadzali do Polski wybitnych artystów i 

architektów, zapewniając im działalnośd twórczą 

2. Złoty wiek w dziejach Polski 

 Okres , przypadający na panowanie ostatnich Jagiellonów (czasy Zygmuntowskie), charakteryzujący 

się dynamicznym rozwojem polskiej kultury, sztuki, nauki i gospodarki, a także silną pozycją 

polityczną Polski na arenie międzynarodowej 

3. Przykłady architektury polskiego renesansu 

 Zamek na Wawelu 

 Kaplica Zygmuntowska na Wawelu 

 Sukiennice w Krakowie 

 Zamek w Baranowie Sandomierskim 

 Stare Miasto w Zamościu 

 Ratusz w Poznaniu 

4. Rozwój literatury polskiej 

a. Okoliczności 

 Teksty łacioskie docierały jedynie do wąskiego grona odbiorców 

 Dążenie do propagowania idei renesansowych 

 Rozwój drukarni na ziemiach polskich 

b. Twórcy 

 Mikołaj Rej z Nagłowic – poeta, który jako pierwszy tworzył wyłącznie w języku polskim 

 Jan Kochanowski z Czarnolasu – najwybitniejszy poeta polskiego odrodzenia, tworzył zarówno w 

języku polskim jak i po łacinie. Autor m.in. fraszek, pieśni, trenów czy dramatów 

 Andrzej Frycz Modrzewski – pisarz polityczny, nawoływał do zmiany praw w Polsce /O poprawie 

Rzeczypospolitej/ i reformy oświaty 

 Jakub Wujek z Wągrowca – jezuita, jako pierwszy dokonał tłumaczenia Biblii z łaciny na język 

polski.  

c. W czasach odrodzenia ustalono pierwsze reguły polskiej gramatyki i ortografii 

5. Renesansowy Wawel 

a. Mecenat Zygmunta Starego i królowej Bony Sforzy  

b. Przebudowany zamek królewski 

c. Kaplica Zygmuntowska (Bartłomiej Berrecci) 

d. Arrasy – ozdobne tkaniny naścienne 

6. Mikołaj Kopernik /1473-1543/ 

 Urodzony w Toruniu 

 Studia w Krakowie i we Włoszech 

 Frombork – miasto, gdzie Kopernik prowadził swoje badania astronomiczne 

 Autor heliocentrycznej teorii wszechświata, którą opisał w dziele O obrotach sfer niebieskich – 

Ziemia i wszystkie planety krążą wokół Słooca  

 Zajmował się także prawem, ekonomią, medycyną  

 

 

 


