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Zygmunt Stary


Zygmunt August
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Jan Kochanowski


Renesansowa kaplica Zygmuntowska na Wawelu
w Krakowie. Zanajdują się w niej wspaniale zdobione
nagrobki ostatnich władców z dynastii Jagiellonów.


Mikołaj Kopernik


Arras wawelski przedstawiający herby Polski i Litwy.

 )+
Arrasy to cenne tkaniny artystyczne naśladujące obrazy.
Wytwarzane były w miastach Francji, Belgii i Holandii.
Przedstawiano na nich najczęściej sceny z opowieści
biblijnych. Król Zygmunt August zamówił całą kolekcję
arrasów i udekorował nimi komnaty zamku na Wawelu.

NOWOŻYTNOŚĆ
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Stefan Batory. Jego rządy
d
w Rzeczypospolitej (1576–
1586) upłynęły pod znakiem
sukcesów wojennych w walce
z państwem moskiewskim.

Jednym z najwybitniejszych
polskich polityków i wodzów
przełomu XVI i XVII wieku był
Jan Zamoyski – kanclerz
i hetman, najbliższy
współpracownik króla Stefana
Batorego. Z powodzeniem
dowodził wojskiem w walkach
z Moskwą i Turkami. Odgrywał
kluczową rolę w wewnętrznej
i zagranicznej polityce państwa.
Otaczał opieką uczonych
i artystów. W swoim mieście
Zamościu założył nową wyższą
uczelnię – Akademię Zamojską.


Zamość – miasto
zbudowane zgodnie
z renesanowymi
założeniami
na polecenie
Jana Zamoyskiego.
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Ojciec Augustyn Kordecki,
przeor klasztoru na Jasnej Górze
w Częstochowie. Stał na czele załogi,
która dzielnie odpierała ataki Szwedów.

 )+
Stefan Czarniecki bronił przed
Szwedami Krakowa. Później walczył
przeciwko najeźdźcy m.in.
na Pomorzu i ścigał szwedzkie
oddziały aż do Danii. Męstwo
Czarnieckiego zostało uwiecznione
w słowach polskiego hymnu.


Stefan Czarniecki na czele
wojska forsuje Pilicę podczas bitwy
ze Szwedami pod Warką w 1656 roku.


Muszki
Muszkieter
szwedzki

NOWOŻYTNOŚĆ
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Jan III Sobieski –
zwycięzca spod Wiednia.

Bitwa pod Wiedniem


Polski husarz. W XVII wieku
husaria była uznawana
za najgroźniejszą spośród formacji
wojskowych Rzeczypospolitej.


Janczar – żołnierz piechoty
tureckiej.
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Rozbiór Polski. Rycina przedstawia
mapę Rzeczypospolitej, nad którą stoją
zrozpaczony Stanisław August oraz
władcy zaborczych państw – caryca Rosji,
austriacki cesarza i król Prus.


Tadeusz Rejtan, poseł na sejm,
w dramatyczny sposób zaprotestował
przeciwko I rozbiorowi Rzeczypospolitej.
Rzucił się na próg sali obrad, by
powstrzymać wychodzących posłów.
Zakończenie sejmu oznaczało bowiem
zgodę na uznanie rozbioru Polski.

)ƐƕƖƓuoho0uomb;mb;ro7Ѵ;]joঋ1boѴvhb01_jorov|-mb;ĺ
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Tadeusz
Kościuszko


Bitwa pod Racławicami. Największym
sukcesem powstania kościuszkowskiego
była wygrana 4 kwietnia 1794 roku
bitwa pod Racławicami. O zwycięstwie
przesądził atak kosynierów (oddziału
chłopów z kosami) na rosyjskie armaty.
NOWOŻYTNOŚĆ
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Jan Henryk
Dąbrowski


Żołnierz Legionów Polskich. Ubiory legionistów
łączyły elementy polskie, francuskie i włoskie. Mundury
miały polski krój. Umieszczone na nich trójkolorowe
kokardy nawiązywały do barw francuskich.
Na naramiennikach widniał włoski napis
„Ludzie wolni są braćmi”.

Żołnierze Legionów
na Santo Domingo.

 )+
W 1802 roku Francja i Austria zawarły traktat
pokojowy. Francuzi wysłali wówczas część polskich
legionistów na Santo Domingo (dziś Haiti), wyspę
na Morzu Karaibskim. Polacy mieli tam tłumić
powstanie czarnoskórej ludności, ktora wystąpiła
przeciw rządom Francuzów. Wielu legionistów
porzuciło wtedy służbę wojskową i osiedliło się
na wyspie.
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Branka. Wybuch powstania został przyspieszony
przez przymusowy pobór młodych Polaków do wojska
carskiego. Wielu z nich ukryło się w lasach i przystąpiło do walki.

Romuald Traugutt – ostatni przywódca powstania
styczniowego. W kwietniu 1864 roku został
aresztowany przez Rosjan i po krótkim procesie
stracony na stokach Cytadeli warszawskiej.


Obóz powstańców styczniowych. Rosjanie mieli problemy
z wytropieniem i rozbiciem małych grup partyzanckich
ukrywających się w lasach i atakujących siły rosyjskie z zaskoczenia.

 )+
Cytadela warszawska została zbudowana
z rozkazu cara. W twierdzy tej więziono polskich
działaczy niepodległościowych. Było to także
miejsce straceń wielu polskich patriotów.


Powstaniec styczniowy
NOWOŻYTNOŚĆ
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