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Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce  -Terencjusz
 Renesans z francuskiego; odrodzenie. Odrodzenie ideałów, norm, 
filozofii antyku.
humanizm- człowiek ośrodkiem zainteresowań 
 Nowe wzorce; dworzanin, uczony, zdobywca świata Renesansowy 
umysł (lub człowiek renesansowy) tak określa się człowieka 
wszechstronnego, niezwykle zdolnego, zainteresowanego rozległymi 
dziedzinami; artystę, a zarazem uczonego, wynalazcę i pisarza. 
Klasycznym przykładem umysłu renesansowego jest Leonardo da Vinci.
Renesans- czas: XVI wiek 
 1453- upadek Konstantynopola 
1492- odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
 Renesans polski - wiek XVI, epoka Jagiellonów. Złoty wiek kultury 
polskiej Rzeczypospolita obejmowała rozległe tereny, dalekie ziemie.   
Za Jagiellonów dobrze działo się w Polsce- w polityce, gospodarce i 
kulturze. Renesans trwa do lat trzydziestych XVII w. (1630), czyli 
również w czasie panowania królów: Walezego, Batorego i Zygmunta 
III Wazy, kiedy to epoka wojen i rozdarcia wewnętrznego zastąpi 
renesansowy ideał harmonii. 
WAŻNE DATY POLSKIEGO RENESANSU: 1506-1548 panowanie 
Zygmunta I Starego
 1518 - ślub Zygmunta I Starego z Boną Sforzą 
1525 - hołd pruski, sekularyzacja Krzyżaków
 1543 - ukazuje się dzieło Mikołaja Kopernika O obrotach sfer 
niebieskich
 1548-1572 - panowanie Zygmunta II Augusta 1569- unia polsko- litewska,
powstaje Rzeczpospolita Obojga Narodów 
1573 - pierwsza wolna elekcja w Polsce
 1573-1574- panowanie Henryka Walezego
 1576- 1586 - panowanie Stefana Batorego 1
 1587- 1632 panowanie Zygmunta III Wazy 1595 - pożar na Wawelu: 
wkrótce król Zygmunt III Waza przeniesie stolice do Warszawy. 
Pojęcia określające epokę. 



Humanizm- prąd filozoficzny kierujący uwagę myśli ludzkiej na osobę i 
sprawy człowieka. 
 Reformacja- wielki ruch religijny skierowany przeciw Kościołowi 
katolickiemu, w jego efekcie powstały nowe odłamy religijne, a także 
ruch kontrreformacji.
 Mecenat- zjawisko opieki możnych nad utalentowanymi i biednymi 
artystami. 
  Powstały nowe odłamy Kościoła: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm. 
A zatem- reformacja spowodowała rozbicie jedności religijnej Europy: 
m. Tłumaczono Biblię na języki narodowe.  Potwierdza to także 
ustalona zasada; czyj kraj, tego religia.  Trzej reformatorzy: Niemcy- 
Marcin Luter Francja- Jan Kalwin Anglia- król Henryk VIII .

Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pytania:

Dlaczego przeniesiono stolicę do Warszawy?
Kogo możemy nazwać człowiekiem renesansu?
Podaj ramy czasowe trwania polskiego renesansu?

                          Pozdrawiam


