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Stanisław August 
Poniatowski

Stanisław August Poniatowski 
(1732-1798) – król Polski, ostatni 
władca I Rzeczpospolitej. Objął 
rządy dzięki poparciu władczyni 
Rosji – carycy Katarzyny II i jej 
wojsk. Posiadał też on poparcie 
wpływowego stronnictwa 
magnackiego rodu Czartoryskich, 
nazywane Familią. Caryca Katarzyna 
uważała, że nowy król będzie 
posłuszny Rosji. Nie miał zbyt 
dużego poparcia wśród magnatów.



Reformy Stanisława 
Augusta 

Poniatowskiego
Król na początku swojego panowania 
wprowadził wiele pozytywnych zmian 
zwanych reformami :

 poprawienie sytuacji monetarną, m.in. 
dzięki otwarciu mennicy państwowej i 
podniesieniu dochodów z dóbr królewskich 
dzięki lepszemu zarządzaniu

 Unowocześnienie armii, której budżet został 
powiększony. W 1765 r. założenie w 
Warszawie Korpus Kadetów, szkołę zwaną 
Szkołą Rycerską, która kształciła przyszłych 
oficerów

 Ujednolicenie miar i wag oraz zniesienie cła 
na terenie kraju

 Ograniczenie roli liberum veto oraz 
wprowadzenie decydowania większością 
ilością głosów

Szkoła rycerska na obrazie z 1785 r.



Konfederacja barska jako  
walka o niezależność  

Rzeczypospolitej

29 lutego 1768 r. w obronie wiary katolickiej 
i niepodległości Rzeczypospolitej polska 
szlachta zawiązała w podolskim Barze zbrojną 
konfederację – związek szlachty utworzony 
do osiągnięcia określonego celu. 
Konfederacja barska była skierowana przeciw 
królowi, kurateli Rosji i narzuconym przez nią 
ustawom zapewniającym równouprawnienie 
innowiercom. Nazywana bywa pierwszym 
polskim powstaniem narodowym.

Modlitwa konfederatów barskich przed bitwą pod Lanckoroną



Pierwszy rozbiór Polski

Wynikiem konfederacji barskiej było znaczne osłabienie 
Rzeczypospolitej. Ten fakt wykorzystała Rosja, Prusy i Austria. W 
konsekwencji w 1772 roku te kraje zawarły traktat rozbiorowy 
określany jako pierwszy rozbiór Polski



Pierwszy rozbiór Polski 
na mapie

W wyniku pierwszego rozbioru polski 
poszczególni zaborcy zajęli :

 Prusy – Pomorze Gdańskie (bez Gdańska i 
Torunia) oraz Warmię

 Austria – południową Małopolskę

 Rosja – ziemie białoruskie nad górną 
Dźwiną i Dnieprem



Rejtan – Upadek Polski, 
obraz Jana Matejki

Obraz z 1866 r. 
namalowany przez Jana 
Matejkę. Obraz 
przedstawia protest posła 
Tadeusza Rejtana wobec 
pierwszego rozbioru Polski.

 Tadeusz Rejtan

 Adam Poniński

 Król Stanisław August 
Poniatowski

 Franciszek Salezy 
Potocki



Król August jako 
mecenas sztuki

Król August Poniatowski miał duży wpływ na 
rozwój kultury i sztuki. W związku z tym 
sprowadzał do polski słynnych malarzy. 
Jednym  z nich był widoczny na portrecie 
Marcello Bacciarelli zwany Canalettem. Był 
on nadwornym malarzem króla Augusta. 
Malarz stworzył wiele znanych obrazów 
przedstawiających XVIII Warszawę.

Marcello Bacciarelli zwany Canalettem



Warszawa w dziełach Canaletta

Kościół Sakramentek Zamek Królewski w Warszawie



Warszawa w dziełach Canaletta

Widok Łąk Wilanowskich Kolumna Zygmunta



Architektura i sztuka klasycyzmu w Polsce

W okresie oświecenia na terenie Polski pojawiła się architektura i 
sztuka klasycystyczna. Najbardziej było to widoczne w malarstwie  
i rzeźbie. Starożytne zabytki rzymskie i greckie były często 
naśladowane w świątyniach i rezydencjach budowanych na 
terenie Polski. Charakterystycznym elementem architektury były 
kolumny. 

Podstawą architektury klasycystycznej były linie proste, bez łuków 
i zakrzywień.



Przykłady architektury klasycyzmu w Polsce

Wybitnym przykładem architektury sakralnej 
jest kościół zbudowany w latach 
siedemdziesiątych XVIII wieku dla gminy 
ewangelicko–augsburskiej w Warszawie. 
Zaprojektowany przez Szymona Bogumiła 
Zuga, ma kształt potężnego walca, nakrytego 
ogromną kopułą z latarnią



Przykłady architektury klasycyzmu w Polsce

Pomniku Mikołaja 
Kopernika (przed 
Pałacem Staszica)



Przykłady architektury klasycyzmu w Polsce

Konny posąg księcia Józefa 
Poniatowskiego (obecnie przed 
Pałacem Prezydenckim).



Pałac Na Wodzie w  Łazienkach Królewskich

Początki dzisiejszego Pałacu na Wyspie sięgają końca XVII w. Na polecenie 
księcia Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, jednego z największych 
polityków, pisarzy i filozofów tych czasów, wybudowana została Łaźnia.
Barokowy pawilon ogrodowy, projektu holenderskiego architekta Tylmana 
z Gameren, miał służyć zarówno odpoczynkowi, rozrywce, jak i kontemplacji. 
Wnętrze Łaźni skrywało salę stylizowaną na grotę. Biło w niej źródło, 
symbolizujące źródło w starożytnej Grecji, niosące muzom natchnienie.
W 1764 r. Stanisław August, szukając miejsca na swą letnią królewską 
rezydencję, zakupił Łaźnię wraz z Ujazdowem. Za sprawą architektów -
pochodzącego z Włoch Domenico Merliniego i urodzonego w Dreźnie Jana 
Chrystiana Kamsetzera - król przekształcił barokowy pawilon Łaźni 
w klasycystyczny Pałac na Wyspie. Pałac  miał symbolizować marzenie króla 
o państwie idealnym, nowoczesnym i suwerennym.



Pałac na Wodzie w Łazienkach Królewskich

Portyk z czterema 
kolumnami na wysokich 

cokołach

Belweder dodatkowe 
piętro. Nadbudówka 

pałacu zdobiona posągami 
przedstawiającymi  wodę, 
ogień, powietrze i ziemię

Elewacja południowa 
ozdobiona jest poczwórną 

kolumnadą. Na dachu znajdują 
się rzeźby symbolizujące cztery 

pory roku.



Sejm Wielki – reformy i konstytucja

Pierwszy rozbiór polski spowodował, że pojawiła się potrzeba reform. 
Wychowankowie Szkoły Rycerskiej i szkół podległych Komisji Edukacji 
Narodowej jako zwolennicy reform, chcieli unowocześnić państwo. 
Chcieli także uniezależnić się od Rosji. W 1788 r. zwołany został sejm, 
który został nazwany Sejmem Wielkim ze względu na znaczenie reform 
na nim uchwalonych. Podczas obrad Sejmu Wielkiego uchwalona 
została także Konstytucja 3-Maja.



Sejm Wielki – reformy 

Największe reformy Sejmu Wielkiego to:

 zwiększenie liczby wojska do 100 tys. (w 
praktyce powołano 65 tys.) i uchwalono 
podatki na utrzymanie wojska 
(opodatkowano szlachtę od dochodów, 
zwiększono podatki od miast i pogłówne od 
żydów, przejęto na własność dobra 
biskupstwa krakowskiego) 

 Prawo o sejmikach (1791): pozbawiono 
praw politycznych szlachtę gołotę (nie 
posiadającą ziemi), uchwały miały zapadać 
większością głosów, zniesiono przysięgę 
posłów na instrukcje poselskie

 Prawo o miastach (1791). Dotyczyło 
mieszczan miast królewskich. Otrzymali oni 
szerokie uprawnienia, które w praktyce 
zrównywały ich w prawach ze szlachtą: 
m.in. uzyskali nietykalność osobistą i 
majątkową, prawo do stopni oficerskich, 
prawo do nobilitacji (nadania szlachectwa), 
Miasta zostały wyłączone spod kontroli 
urzędników szlacheckich, a ich 
reprezentanci mogli zasiadać w sejmie.



Sejm Wielki – Konstytucja 3 maja 

Zwolennicy reform skupili się wokół 
Stanisława Małachowskiego i Hugona 
Kołłątaja. Chcieli reformy ustroju 
Rzeczypospolitej. W porozumieniu z 
królem opracowali projekt konstytucji. 
Został on przyjęty przez sejm 3 maja 
1791 r.

Od daty powstania wzięła się nazwa 
Konstytucji 3 maja.

Była to druga konstytucja na świecie po 
amerykańskiej.



Konstytucja 3 maja – najważniejsze postanowienia 

 Zniesiono wolną elekcję – po 
zmianie tron miał być 
dziedziczny

 Przestało obowiązywać liberum 
veto - oznaczało ograniczenie 
wpływu magnatów.

 Zniesiono podział kraju na 
Polskę i Litwę, ustanowienie 
jednego państwa –
Rzeczpospolitej Polski

 Wprowadzenie trójpodziału 
władzy na:

• Ustawodawczą (sejm)

• Wykonawczą (król i Straż Praw, 
czyli rząd)

• Niezawisłe sądy.

Triumfalny pochód twórców Konstytucji 3 maja na obrazie Jana Matejki



Drugi rozbiór Polski

II rozbiór Polski - 1793r. - Rosja, Prusy

Drugi rozbiór Polski - był to zabór polskich ziem, jakiego dokonały Rosja 
oraz Prusy (bez Austrii - zajętej wojną z Francją) na podstawie 
podpisanego w styczniu 1793 roku traktatu. Zaborcy powoływali się na 
domniemane rewolucyjne zagrożenie ze strony Rzeczpospolitej. 
Bezpośrednią przyczyną rozbioru stała się próba uniezależnienia 
się Polski od Rosji, którą podjęto w czasie Sejmu czteroletniego, 
jak również rosyjsko - pruskie zbliżenie wywołane rewolucją na terenie 
Francji.

W wyniku podziału Prusy opanowały Gdańsk oraz Toruń, Wielkopolskę, 
Kujawy i Mazowsze, razem 58 tys. km2 i ponad 1 mln mieszkańców.

Rosja otrzymała województwa: mińskie, kijowskie, bracławskie i 
podolskie oraz część wileńskiego, nowogródzkiego, brzeskolitewskiego i 
wołyńskiego



Drugi rozbiór 
Polski na mapie



Dziekuje za uwage!
Aleksandra Osinska




