


Stanisław August, 

urodzony 

jako Stanisław 

Antoni 

Poniatowski herbu

Ciołek (ur. 17 

stycznia 1732 w Wołc

zynie, zm. 12 

lutego 1798 w Petersb

urgu) – król Polski w 

latach 1764–1795, 

ostatni 

władca Rzeczypospol

itej Obojga Narodów.





 Stanisław August Poniatowski był zwolennikiem 
reform. W początkowym okresie rządów udało mu się 
dokonać w Rzeczypospolitej wielu pozytywnych 
zmian. Przeprowadzono reformy finansów i 
wypuszczono do obiegu nowe monety. Zaczęto 
ujednolicać miary i wagi, zniesiono prywatne cła. Król 
także założył w Warszawie szkołę rycerską. Chciał 
również ograniczyć liberum veto i wprowadzi 
uchwalanie decyzji przez sejm większością głosów



 W 1772 roku Austria, Prusy i Rosja dokonały 1 rozbioru 
Polski. Rzeczpospolita utraciła min. Pomorze 
Gdańskie , Warmię, część Małopolski oraz słabo 
zaludnione tereny na północnym wschodzie. 
Pomysłodawcą 1 rozbioru Polski był król Prus Fryderyk 
II Wielki



 Jest to obraz z 1866 roku namalowany przez Jana 
Matejke. Artysta przedstawił protest posła Tadeusza 
Rejtana na zamku królewskim w Warszawie. W 1773 
zebrał się tam sejm ,który miał zatwierdzić 1 rozbiór 
Polski.

 Na obrazie znajdują się m.in. Tadeusz Rejtan , Adam 
Poniński, Stanisław August Poniatowski , Franciszek 
Salezy Potocki



 Stanisław August był miłośnikiem sztuki , sprowadził 
do Polski wielu wybitnych artystów. Wśród nich byli 
Architekci oraz malarze np. Bernardo Bellotto, zwany 
Canalettem

 Canaletto był nadwornym malarzem Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. W Polsce stworzył wiele 
obrazów XVIII-wiecznej Warszawy i Pałacu w 
Wilanowie. Prace zachwycają dbałością o 
szczegóły.Dzęki obrazom Canaletta możemy zobaczć
jak wyglądały Warszawa i życie jej mieszkańców w 
czasach Stanisława Augusta.



 W oświeceniu w Polsce upowszechniła się sztuka i 
architektura klasycystyczna. Najlepiej rozwijało się 
malarstwo i rzeźba . Budowle klasycystyczne 
wzorowano na starożytnych zabytkach greckich i 
Rzymskich . W przeciwieństwie do baroku w 
architekturze klasycystycznej przeważają linie proste 
bez łuków i zakrzywień.



Pałac na wodzie

Zaprojektowano go 

na zlecenie 

Stanisława Augusta 

Poniatowskiego . 

Pierwotnie budynek  

pełnił funkcję 

pawilonu 

kąpielowego i był 

nazywany Łazienką. 

Dopiero po 

przebudowie  przez 

ostatniego króla 

Polski stał się jego 

letnią rezydencją.



 Obrady Sejmu Wielkiego trwały 4 lata dlatego też jest 
nazywany sejmem czteroletnim .Sejm uchwalił 
powiększenie armii z 24 tyś. do 100 tyś. żołnierzy. Po 
raz 1 w dziejach Rzeczypospolitej  podatkami 
obciążąno szlachtę i duchowieństwo. Posłowie 
ustanowili również prawo o miastach .



 Na mocy Konstytucji 3 maja w Rzeczypospolitej 
wzniesiono wolną elekcje . Odtąd tron miał być 
dziedziczony, przestało obowiązywać liberum veto. 
Konstytucja zniosła tez podział Rzeczypospolitej na 
Polskę i Litwę, ustanawiając jedno państwo 
Rzeczpospolitą Polską .Wprowadzono także 
trójpodział władzy 



 Rosja i Prusy dokonały  w 1793 roku II rozbioru Polski . 
Posłowie zgromadzeni na sejmie w Grodnie 
zatwierdzili rozbiór i znieśli większość reform sejmu 
wielkiego .

 Konstytucja 3 maja została unieważniona. 
Przywrócono przywileje szlacheckie , wolną elekcję i 
liberum veto.


