
 

Materiały z historii dla klas: VI a, VI b, VI c i VI d. Opracowała: Joanna Wieczorek 

 

 

Temat nr 3: Stanisław August Poniatowski - ostatni król elekcyjny 

 

Główny cel lekcji:   

Uczeń prezentuje własny punkt widzenia, skutecznie argumentuje, a także oceniania  

postać ostatniego króla oraz fakty i zjawiska historyczne na tle wydarzeń politycznych 

XVIII wieku. 

 
Tekst 1 /do przeczytania/ 

 Liczni współcześni i potomni, oceniając osobę ostatniego króla nie wahali się mówić o jego 

panowaniu jako epoce przełomowej, szczególnie w dziejach polskiej kultury, nazywając ten okres 

czasami stanisławowskimi jako analogicznymi do „czasów zygmuntowskich”. Później zaś powstały takie 

pojęcia, jak literatura stanisławowska, styl Stanisława Augusta. Bo też dzieje królowania Stanisława 

Augusta można odczytać pozytywnie. Monarcha chciał być cywilizatorem swych poddanych, chciał 

zmienić ich mentalność i obyczaje. Sam był człowiekiem wybitnie inteligentnym, starannie 

wykształconym i wychowanym, posługującym się swobodnie kilkoma językami, a dzięki licznym 

podróżom stał się światłym Europejczykiem otwartym na idee epoki Oświecenia. Dzięki ujmującemu 

sposobowi bycia, talentom oratora i rozmówcy, łatwości w dobieraniu argumentów, potrafił mieć duży 

wpływ na ludzi. Takie swoje cechy charakteru i usposobienia, jak łatwość zapominania uraz i 

wyrozumiałość pozwalały mu spożytkować bardzo różnorodnych ludzi, stawiając na pewne, najmniejsze 

choćby ich cechy pozytywne, choć zdawał sobie sprawę z wszystkich ich cech negatywnych. Mądry król, 

król patriota był przede wszystkim pragmatykiem, dążącym najrozmaitszymi środkami do jasno 

wytkniętych, często długofalowych celów politycznych. Zasłynął również jako znawca i mecenas sztuki.  

Tekst 2 /do przeczytania/ Źródło: A. Grześkowiak-Krwawicz, Stanisław August (1732-1798) 

 Postać i panowanie Poniatowskiego jest od dawna przedmiotem sporów, jego osoba wciąż jeszcze 

budzi duże emocje, a na jego ocenę rzutuje często nie wiedza o historycznych wydarzeniach, ale aktualna 

sytuacja polityczna. Żeby w pełni docenić dramat ostatniego króla Rzeczypospolitej, trzeba jednak 

emocje pozostawić na boku, a skoncentrować się na faktach, tym bardziej że od wielu lat prowadzone są 

gruntowne badania nad jego biografią i rządami (...). Niepopularność Stanisława Augusta w kręgach 

szlacheckich osiągnęła apogeum: w propagandzie barskiej przedstawiano go jako Katylinę, Nerona, (...), 

tyrana, który „wszelką moc i rząd Rzeczypospolitej pod samowładność swoją zabrał i czym się kolwiek z 

wolności i prerogatyw republikańskich naród zaszczycał, to wszystko pod moc swoją podgarnął”, jak 

głosił manifest barski. Ta nienawiść, podsycana przez magnackich przeciwników króla, wynikała 

niewątpliwie z konserwatyzmu szlachty, z jej obaw przed wszelkimi zmianami. Była też jednak 

wynikiem błędów polityki propagandowej Stanisława Augusta lub raczej jej braku. Poniatowski chciał 

naprawiać Rzeczpospolitą, ale nie próbował zrozumieć mentalności jej obywateli (...).Chciał 

przeprowadzić reformy, ale nie próbował przekonać do nich szlachty. Gorzej nawet, ludziom, dla których 

największą wartością była dawność i niezmienność praw i instytucji, proponował „nowe świata polskiego 

tworzenie”. Nic dziwnego, że nie cieszył się popularnością. Gorzkim dopełnieniem historii życia króla 

okazały się jego losy po śmierci. Jego ciało zostało w roku 1938 przekazane Polsce. Ówczesny rząd 

nakazał niemal konspiracyjny pochówek „złej pamięci króla” w jego rodzinnym Wołczynie i decyzję tę, 

mimo sprzeciwów sporej części opinii publicznej, utrzymał. Po drugiej wojnie światowej Wołczyn 

znalazł się w Związku Radzieckim. Kiedy w latach osiemdziesiątych ponownie przypomniano sobie o 

monarsze i postanowiono, tym razem uroczyście, sprowadzić go do Polski, okazało się, że krypta 

wołczyńska jest pusta i zdewastowana. Grób Stanisława Augusta w katedrze warszawskiej jest grobem 

symbolicznym, w którym w roku 1995 złożono jedynie prochy z krypty i fragment królewskiego 

płaszcza. 

 



 

Materiały z historii dla klas: VI a, VI b, VI c i VI d. Opracowała: Joanna Wieczorek 

 

Uzupełnij portret króla w oparciu o powyższe teksty /klasy, którym przydzieliłam zadanie 

wcześniej mogą wykorzystać dodatkowo materiały już zebrane/. Poniżej podaję przykładowe 

rozwiązanie. 

Portret króla (charakterystyka) 

Opinie: Fakty potwierdzające opinie: 

nie podejmował 

decyzji suwerennie 

  

był wielkim 

miłośnikiem i 

mecenasem sztuki i 

literatury 

  

dbał o rozwój 

polskiego szkolnictwa 

  

potrafi docenić zasługi 

innych 

  

w polityce ponosił 

same klęski 

  

nie sprawdził się jako 

wódz   

  

był zwolennikiem 

reform; dążył do 

wzmocnienia państwa 

  

potrafił wykorzystać 

talenty innych dla 

dobra państwa 

  

był rozrzutny, często 

marnotrawił publiczne 

pieniądze dla 

zaspokojenia swoich 

zachcianek 

  

 

Termin wykonania: 28.03.2020 r. 

 

 

 

 

 



 

Materiały z historii dla klas: VI a, VI b, VI c i VI d. Opracowała: Joanna Wieczorek 

 

Portret króla (charakterystyka) 

Opinie: Fakty potwierdzające opinie: 

nie podejmował 

decyzji suwerennie 

  został królem przy poparciu Rosji i rodu Czartoryskich; 

  zanim został królem, był kochankiem carycy Katarzyna i przez całe życie 

darzył ją sentymentem, 

  jego wyboru na króla nie akceptowała większość szlachty i magnaterii, co 

doprowadziło do wybuchu konfederacji barskiej i I rozbioru Polski 

był wielkim 

miłośnikiem i 

mecenasem sztuki i 

literatury 

 - rozbudował i unowocześnił Zamek Królewski, zbudował Łazienki, 

sponsorował działalność wielu artystów z kraju i zagranicy, 

  otworzył pierwszy w Warszawie teatr, 

  przyczynił się do rozwoju polskiej literatury np. wielu wybitnych pisarzy i 

publicystów zapraszał na „obiady czwartkowe”, by na bieżąco śledzić ich 

twórczość, 

  wspierał wydawanie „Monitora”, 

dbał o rozwój 

polskiego szkolnictwa 

 powołał Szkołę Rycerską, by kształcić dyplomatów i oficerów, 

  popierał działalność Komisji Edukacji i Towarzystwa dla Ksiąg 

Elementarnych. 

potrafi docenić zasługi 

innych 

  pierwszego reformatora polskiego szkolnictwa uhonorował Medalem: 

„Temu, który pierwszy odważył się być mądry”, 

  zwycięzcę spod Zieleniec Józefa Poniatowskiego uhonorował Krzyżem 

Virtuti Militari, którą ustanowił specjalnie na tę okoliczność. 

w polityce ponosił 

same klęski 

  w trakcie jego panowania nastąpiły trzy rozbiory Polski, w których 

wyniku państwo polskie przestało istnieć, 

  został zmuszony do abdykacji. 

nie sprawdził się jako 

wódz   

  w trakcie wojny polsko – rosyjskiej w 1792 r. nie pojechał nawet do 

obozu stacjonującego w okolicach Warszawy wojska, pozostawiając 

dowództwo w rękach bratanka, 

  przystąpił do Targowicy, gdyż przestraszył się potęgi Rosji, mimo że 

dowódcy wojskowi, w tym Józef Poniatowski namawiali go do 

kontynuowania walki. 

był zwolennikiem 

reform; dążył do 

wzmocnienia państwa 

  popierał reformatorskie działania np. uchwalenie Konstytucji 3 Maja, 

reformę szkolnictwa, 

  złożył mennicę, by uporządkować finanse kraju. 

potrafił wykorzystać 

talenty innych dla 

dobra państwa 

  otaczał się mądrymi ludźmi dążącymi do unowocześnienia państwa: 

Staszic, Kołłątaj, Małachowski, Kazimierz Czartoryski. 

był rozrzutny, często 

marnotrawił publiczne 

pieniądze dla 

zaspokojenia swoich 

zachcianek 

  mimo, że nie było pieniędzy na armię, król budował swoje rezydencje i 

kupował  dużo obrazów i książek. 

 

 

Podsumowanie: W październiku 1795 roku podpisano ostateczny układ rozbiorowy. Rzeczpospolita 

znikła z map świata. Ostatni król Stanisław August Poniatowski 25 listopada 1795 roku abdykował.  
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Zapoznaj się z wykresami. 

 

Straty Rzeczypospolitej w kolejnych rozbiorach 

 

 
Źródło: Stanisław Zając, Historia gimnazjum. Poznajemy przeszłość, Toruń 2010, s.55. 
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Warto zajrzeć: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanisław August (1732–1798) 

https://www.lazienki-krolewskie.pl ›  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://learningapps.org/585497 

http://learningapps.org/1226757 

http://learningapps.org/368539 

http://learningapps.org/783191 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

okres stanisławowski 1764–1795 - Małopolskie Centrum ... 

http://mec.edu.pl › uploads › 2015/06 › ksiazkaponiatowski_09042015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Temat nr 4: Oświecenie w Rzeczpospolitej 

 

Cel główny lekcji: 

Poznanie pozytywnych i negatywnych zjawisk w życiu gospodarczym Rzeczypospolitej w 

drugiej połowie XVIII wieku 

 

/Jeśli możliwe - proszę uzupełnij do zeszytu. 

 

I. Kultura polskiego oświecenia 

1. Periodyzacja (podział) epoki oświecenia 
Oświecenie w Europie przypada na przełom XVII i XVIII w. 

*W Polsce rozróżniamy trzy etapy: 

- Wczesne oświecenie 1740-1764, 

- Czasy Stanisławowskie 1765-1795, 

- Okres schyłkowy (w 1764 na tron wstąpił Stanisław August Poniatowski).  

 

2. Początkiem oświecenia w RP była polityczna i oświatowa działalność Stanisława 

Konarskiego, który w 1740 r założył Collegium Nobilium w Warszawie. Była to szkoła dla 

szlachty. W 1765 r król S. A. Poniatowski założył świecką Szkołę Rycerską, umożliwiającą 

kształcenie się biedniejszej młodzieży szlacheckiej. Celem tejże, było wychowanie uczniów na 

oświeconych obywateli i dobrych patriotów.  

 

3. KEN – (1773-1794). Pierwsze ministerstwo oświaty w Polsce. Zorganizowała szkolnictwo 

 i utworzyła Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Szkoły wyższe: Akademia Krakowska 

 i Wileńska; szkoły wydziałowe-średniego typu, szkoły ponadwydziałowe średnie niższego typu i 

szkoły parafialne.  

 

4. Powstał Teatr Narodowy w Warszawie, którego twórcą był Wojciech Bogusławski. 

Tworzyli w Polsce zagraniczni malarze, rzeźbiarze,. Odnowiony został Zamek Królewski. 

Pobudowano Łazienki, magnaci budowali pałace w stylu klasycystycznym.  

W stylu polskiego klasycyzmu. 

 

 

II. Gospodarka i społeczeństwo polskie w II połowie XVIII wieku. 

Ożywienie gospodarcze w II poł., XVIII w.  

 Na wsi: unowocześniono folwarki, zamieniono pańszczyznę na czynsz, uprawiano 

ziemniaki, koniczynę, bób, fasolę, groch, stosowano nowoczesne narzędzia: kosy, pługi, 

żelazne brony. Nastąpił wzrost produkcji rolnej i hodowli. 

 W mieście: manufaktury mieszczańskie produkowały wyroby żelazne, włókiennicze, 

szklane, porcelanowe, papiernicze, skórzane; magnackie: powozy, dywany, porcelanę. 

Nastąpił wzrost handlu, rzemiosł, wzrosła liczba mieszkańców.  

 W kraju: budowa nowych dróg, kanałów (Ogińskiego, Królewski), Wprowadzono 

jednolite opłaty celne, wszechstronny rozwój miast, budowa banków, kościołów, pałaców, 

kamienic mieszczańskich, brukowanie ulic, oświetlanie.  
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Zadanie do wydrukowania /o ile masz taką możliwość/ i zamieszczenia w zeszycie.  

Sztuka XVIII w. w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 
 

 

 

Pałac w Jabłonnej 

D. Merlini 

D. Merlini 

D. Merlini 

D. Merlini 

P. Aigner 

D. Merlini 

J. Ch. Kamsetzer 

 

 

B. Bellotto 

zw. Canaletto 

 

. Ch. Kamsetzer 
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Rozwiąż krzyżówkę. 

Zadanie do wydrukowania /o ile masz taką możliwość/ i zamieszczenie w zeszycie.  

Twórcy polskiego Oświecenia 

Mała podpowiedź: Krasicki, Niemcewicz, Konarski, Kołłątaj,  Załuscy,  Staszic, Bogusławski,  

Naruszewicz.  

 

Rozwiązanie: Litery w polach zaznaczonych na szaro podpowiedzą Ci nazwę czołowego czasopisma polskiego Oświecenia, 

wydawanego z inicjatywy Stanisława Augusta w Warszawie w latach 1765-1785 - ................................................................ 



 

Materiały z historii dla klas: VI a, VI b, VI c i VI d. Opracowała: Joanna Wieczorek 

 

Termin wykonania: 31.03.2020 r. 

 

Uwaga! 

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania zadań - to przeanalizuj je uważnie, bowiem z 
powyższych tematów przewiduję krótki test wiedzy online. Szczegóły wkrótce. 

 

 

 

 

 

 

 

 


