
Stanisław 
August 
Poniatowski

(1732-1798)

Elekcyjny król Polski, ostatni władca I Rzeczpospolitej. Był synem 
wpływowego, ale niezbyt zamożnego arystokraty, Stanisława 
Poniatowskiego. Starannie wykształcony, w 1748 roku rozpoczął 
karierę w kancelarii litewskiej. Był posłem na sejmy, od 1755 
roku stolnikiem litewskim.



Pierwsze Reformy
W początkowym okresie rządów udało mu się dokonać w Rzeczypospolitej wielu 
pozytywnych zmian :

• Przeprowadzono reformę finansów i wpszczono do obiegu nowe monety
• Zaczęto ujednolicać miary i wagi
• Zniesiono prywatne cła na terenie kraju
• Król założył w Warszawie Szkołe Rycerską, w której mieli się uczyć przyszli oficerowie i 

urzędnicy
• Chciał ograniczyć liberum veto i wprowadzić uchwalenie decyzji przez sejm 

większością głosów



Pierwszy rozbiór Polski
W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria zawarły traktat rozbiorowy określany 
dziś jako pierwszy rozbior Polski. Prusy zajęły Pomorze Gdańskie(bez 
Gdańska i Torunia) oraz Warmię, łączc w ten sposób obydwie części 
swojego państwa. Austria zagarnęla południową Małopolskę natomist 
Rosja przejęła rozległe, lecz zacofane gospodarczo i słabo zaludnione 
ziemie białoruskie nad górną Dźwiną i Dnieprem.

Polska po pierwszym rozbiorze



Rejtan-Upadek Polski

To obraz z 1866 roku namalowany przez Jana Matejkę. Artysta przedstawił 
protest posła Tadeusza Rejtana na Zamku Królewskim w Warszawie. W 1773 
roku zebrał się tam sejm, który miał zatwierdzić pierwszy rozbiór Polski.



Canaletto – Bernardo Bellotto

Był nadwornym malarzem Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Artysta podczas 
swego pobytu w Polsce stworzyłwiele 
obrazów XVIII-wiecznej Warszawy i pałacu w 
Wilanowie. Prace zachwycają dbałością o 
szczegóły. Dzięki obrazom Canaletta możemy 
zobzczyć, jak wyglądały Warszawa i życie jej 
mieszkańców w czasach Stanisława Augusta.



Architektura
i sztuka
klasycyzmu w 
Polsce

• W oświeceniu w Polsce 
upowszechniała się sztuka i architektura 
klasycystyczna. Wśród sztuk plastycznych 
najlepiej rozwijały się malarstwo i rzeźba. 
Powstało też wiele wspaniałych 
rezydencji oraz świątyń. Budowle 
klasycystyczne wzorowano na 
starożytnych zabytkach greckich i 
rzymskich. Często stosowanym w nich 
elementem były kolumny. W 
przeciwieństwie do baroku w 
achitekturze klasycystycznej przeważają 
linie proste bez łuków i zakrzywień.



Pomnik Jana III 
Sobieskiego

Powstał dla uczczenia 105 
rocznicy bity pod Wiedniem. 
Autorem dzieła był Franciszek 
Pinck, nadworny rzeźbiarz
Stanisława Augusta. Pomnik
przedstawia króla Sobieckiego
triumfującego nad pokonanym
żołnierzem tureckim.



Sala Rycerska 
Zamku 
Królewskiego w 
Warszawie

Upamiętnia osoby zasłużone dla 
ojczyzny i najważniejsze 
wydarzenia z dziejów Polski. W 
sali znajdują się 22 popiersia 
wykonane z brązu i 10 owalnych 
portretów sławanych Polaków. To 
klasycystyczne wnętrze jest 
bogato dekorowane marmurami i 
złoceniami.



Pałac Na Wodzie
w Łazienkach
Królewskich

Jedną z najpiękniejszych budowli
klasycystycznych w Polsce jest 
Pałac Na Wodzie w Łazienkach
Królewskich w Warszawie. 
Zaprojektowano go wraz z 
otoczającym parkiem na zlecenie
Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Pierwotnie
budynek pałacu pełnił funkcję
pawilonu kąpielowego i był
nazywany Łazienką. Dopiero po 
przebudowie zapoczątkowanej
przez ostatniego króla Polski stał
się jego letnią rezydencją.



Reformy Sejmu 
Wielkiego



Jego obrady trwały cztery lata: 
od 1788 do 1792 roku. Z tego
powodu jest nazywany
również Sejmem Czteroletnim. 
Marszałkiem tego sejmu został
Stanisław Małachowski.

• Powiększenie armii z 24 tysięcy do 100 
tysięcy żołnierzem

• Obciążono podatkami szlachtę i 
duchownych

• Ustanowiono również prawo o 
miastach



Postanowienia 
Konstytucji 3 maja 



Była to pierwsza 
konstytucja w 
Europie a druga 
na świecie, po 
amerykańskiej.

• Zniesiono wolną elekcję, odtąd tron 
miał być dziedziczny

• Przestało obowiązywać liberum veto

• Zniosła też podział Rzeczypospolitej na 
Polskę i Litwę, ustanawiając jedno 
państwo

• Wprowadzono trójpodział władzy 

• Ustawodawczą

• Wykonawczą 

• Niezawisłe sądy 



Drugi rozbiór Polski

• W 1793 roku Rosja i Prusy dokonały drugiego
rozbioru Polski. Rosja zagarnęła wschodnią część
Rzeczypospolitej- ziemie białoruskie, ukraińskie i
Podole. Prusy zajęły Wielkopolskę, część
Mazowsza, Gdańska i Toruń. W tym samym roku
w Grodnie zebrał się sejm. Uczestnicy obrad, 
zastraszeni lub przekupieni przez państwa
zaborcze, zatwierdzili drugi rozbiór Polski i znieśli
większość reform Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 
maja została unieważniona. Przywrócono
przywileje szlacheckie, wolną elekcję i liberum 
veto. Władzę w Rzeczypospolitej przejęli
zwolennicy konfederacji targowickiej, posłuszni
Rosji.
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