
Stanisław 
August 
Poniatowski
Stanisław August, urodzony jako Stanisław Antoni 
Poniatowski herbu Ciołek – król Polski w latach 1764–1795, 
ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ocena 
jego panowania pozostaje przedmiotem sporów



Pierwsze 
reformy 
króla

• Reformy z początków panowania Stanisława 
Augusta.
W pierwszych dwu latach panowania Stanisława 
Augusta starał się kontynuować dzieło reform. W 
tym czasie udało się poprawić sytuację monetarną, 
m.in. dzięki otwarciu mennicy państwowej i 
podniesieniu dochodów z dóbr królewskich poprzez 
lepszą ich administrację. Polityka dworu sprzyjała 
też rozwojowi przemysłu i handlu, co w przyszłości 
wzmocnić miało skarb państwa. Podjęte zostały 
działania na rzecz unowocześnienia administracji 
państwowej. Coraz większą rolę zaczęła odgrywać 
tzw. Konferencja króla z ministrami, czyli stale 
działająca rada przy monarsze, pełniąca funkcję 
rządu.



1 Rozbiór Polski

• I rozbiór Polski – nastąpił w roku 1772, 
pierwszy z trzech rozbiorów Polski, do 
których doszło pod koniec XVIII wieku. 
Dokonany drogą cesji terytorium I 
Rzeczypospolitej przez Prusy, Imperium 
Habsburgów i Imperium Rosyjskie.



2 Rozbiór Polski 
II rozbiór polski-Zabór ziem Rzeczypospolitej 
dokonany przez Rosję i Prusy na mocy 
traktatu podpisanego w styczniu 1793 r, w 
którym zaborcy powoływali się na zagrożenie 
rewolucyjne ze strony Polski. Bezpośrednia 
przyczyną rozbioru była próba 
uniezależnienia się Rzeczypospolitej od Rosji, 
podjęta w okresie Sejmu Czteroletniego, a 
także zbliżenie rosyjsko-pruskie 
spowodowane rewolucją we Francji. W 
ramach podziału Prusy zajęły Gdańsk i Toruń, 
resztę Wielkopolski i Kujaw oraz część 
Mazowsza, a Rosja otrzymała wschodnie 
ziemie Rzeczypospolitej.



Rejtan

• Dramatyczna scena ukazana przez Jana 
Matejkę na obrazie „Rejtan, upadek Polski”, 
rozgrywa się na Zamku Królewskim w 
Warszawie trzeciego dnia sejmu rozbiorowego, 
który ostatecznie doprowadził do I rozbioru 
Rzeczypospolitej. Gorliwy patriota, Tadeusz 
Rejtan, chcąc zapobiec katastrofie, zasłania 
wejście do sąsiedniej sali, z której, zza drzwi, 
wyłaniają się sylwetki rosyjskich żołnierzy. 
Rejtan leży na podłodze, rozdzierając poły 
koszuli i odsłaniając nagą pierś, którą jest 
skłonny nadstawić, jeśli będzie to konieczne, 
by Polskę przed rozbiorami uchronić.



Konstytucja 3 Maja

• Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa 
Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 
maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój 
prawny Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że 
Konstytucja 3 maja była pierwszą w 
Europie i drugą na świecie nowoczesną, 
spisaną konstytucją.



Obrazy Jana Matejki

• Jan Alojzy Matejko – polski 
malarz, twórca obrazów 
historycznych i batalistycznych, 
historiozof. Był autorem ponad 
trzystu obrazów olejnych oraz 
kilkuset rysunków i szkiców. 
Jeden z najwybitniejszych 
polskich malarzy w historii.



Architektura i Sztuka 
Klasycyzmu

• Nowe prądy w sztuce połowy XVIII wieku docierały do 
Polski różnymi drogami. Wydaje się, że najwcześniej z 
Francji, za posrednictwem magnackich mecenasów, którzy i 
w okresie poprzednim utrzymywali z Francją bezpośrednie 
kontakty kulturalne. Wielcy polscy magnaci jak Czartoryscy i 
Braniccy, sprowadzali z Paryża nie tylko projekty 
architektoniczne , ale i specjalne zamówione boazerie, 
meble, tkaniny, wyroby przemysłu artystycznego. Kontakty z 
Francją miały charakter stały, a że Paryż był głównym 
ogniskiem myśli i sztuki Oświecenia, promieniował więc 
bezpośrednio na Polskę. Światli mecenasi, którzy żywo 
interesowali się filozofią i piśmiennictwem Oświecenia, 
dobrze orientowali się w rozważaniach teoretycznych, dzięki 
ktrym kształtowały się nowe poglądy estetyczne. Ale nie 
estetyka teoretyczna wywierała wpływ na rozwój sztuki, lecz 
raczej estetyka praktyczna, w szczególnosci rozważania i 
komentarze zawarte w sztychowanych wydawnictwach 
poświęconych zabytkom starożytnym, architekturze, wielkim 
kolejom, wybitnym twórcom i dziełom sztuki.



Pałac na Wodzie

• klasycystyczny pałac w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie.

• Pierwotnie barokowy pawilon Łaźni 
(Hippokrene), zbudowany według 
projektu Tylmana z Gameren w 1683–
1689 dla marszałka wielkiego 
koronnego Stanisława Herakliusza 
Lubomirskiego, przebudowany w 1772–
1793 przez Dominika Merliniego i Jana 
Chrystiana 
Kamsetzera dla króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego[1].
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Reformy 
sejmu 

wielkiego

• 1. Stronnictwa w sejmie
a) hetmańskie (konserwatywne) – przeciwnicy reform liczyli na pomoc Rosji; Ksawery Braniecki, Seweryn 
Żewurski, Szczęsny Potocki
b) dworskie (królewskie) – dążące do wzmocnienia władzy królewskiej (krój wraz z Rodziną); Hugo Kołłątaj i 
Stanisław Staszic
c) patriotyczne (postępowe) – dążące do wzmocnienia władzy w państwie, powiększenia armii i zniesienia 
rady nieustającej (marszałek sejmu Stanisław Małachowski, Ignacy i Stanisław Potoccy)
2. Reformy Sejmu Czteroletniego (1788-1792)
a) reforma wojskowa- zwiększenie ilości wojsk (100 tys. armia) zrealizowano 57 tys.
b) reforma skarbowa- szlachta będzie płacić podatki od dochodów w wysokości 10%, duchowieństwo 20%, a 
z dóbr królewskich 50%
c) prawo o miastach 18 kwiecień 1791 (poprzedzony tzw. „Czarną Procesją” na czele, której stanął Jan 
Dekret- prezydent miasta Warszawy)
- udział 24 przedstawicieli miast w Sejmie, ale tylko z głosem doradczym
- powstaje samorząd w miastach (tzw. miejski)
- mieszczanie będą mogli nabywać dobra ziemskie
- nietykalność osobista (wolność osobista mieszczan)
- będą mogli piastować niższe urzędy
d) Konstytucja 3 maja 1791r.
- Polska monarchią dziedziczną
- zniesiono liberum veto i wolną elekcję
- trójpodział władzy
- władza ustawodawcza w rękach sejmu, który miał 2 izby, w izbie poselskiej 204 posłów, a w senacie 132 
senatorów
- władzę wykonawczą sprawował król i straż praw (prymas + 5 ministrów); dotyczyły:
* polityki zagranicznej, finansów, wojska, KEN’u, policji
- władza sądownicza w rękach sąsiadów ziemskich, miejskich i Trybunału Koronnego
- chłopi pod opieką prawa
- zlikwidowano podział Rzeczypospolitej i wprowadzono wspólny rząd, skarb i wojsko
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Najważniejsze postanowienia 
konstytucji 3 maja

• -zniesienie wolnej elekcji

• -zniesienie liberum veto

• -ograniczono rolę senatu

• -ograniczono odrębność Korony i wielkiego 
Księstwa Litewskiego

• -uznano chłopów za część narodu

• -w Polsce panowała religia katolicka

• -gwarancja tolerancji religijnej

• -pozbawienie szlachty prawa najwyższej 
zwierzchności nad poddanymi

• -wprowadzono dziedziczność tronu

• -wprowadzono trójpodział władzy



Canaletto

• Bernardo Bellotto zwany Canaletto, 
także Canaletto młodszy (ur. 30 
stycznia 1721 w Wenecji, zm. 17 
listopada 1780 w Warszawie) –
włoski malarz, 
przedstawiciel weneckiego malarstwa we
dutowego, od 1767 czynny w Polsce
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Warszawa w 
Dziełach 
Canaletta



Dziękuję za uwagę!!!
Kacper Duchna klasa 
VIc


