
KULTURA POLSKIEGO 
OŚWIECENIA 



LITERATURA OŚWIECENIA 

 W II poł. XVIIIw. Rozkwitło oświecenie w Europie 

 Polscy literaci coraz częściej krytykowali szlachtę za 
jej egoizm, zacofanie, pijaństwo i bezsensowne 
wydawanie pieniędzy 

 Jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy był 
biskup Ignacy Krasicki znany z fraszek i bajek dla 
dzieci 

 Ważnymi postaciami byli: Hugon Kołłątaj i Stanisław 
Staszic, którzy krytykowali szlachtę i byli za tym, aby 
ograniczyć jej prawa 



HUGON KOŁŁATAJ / STANISŁAW 
STASZIC 



IGNACY KRASICKI 



TEATR NARODOWY 

 W 1776r. Stanisław August Poniatowski 
otworzył Teatr Narodowy 

 

 Najbardziej znanymi twórcami dramatu 
polskiego byli: Julian Ursyn Niemcewicz i 
Wojciech Bogusławski 



TEATR NARODOWY 



KRÓL JAKO MECENAS KULTURY I 
NAUKI 

 Król Poniatowski nazywany był królem mecenasem, ponieważ 
miał duży wpływ na rozwój kultury i nauki 

 Król kolekcjonował obrazy, rzeźby, medale i monety 

 Król założył pismo „Monitor” 

 Organizował tzw. „obiady czwartkowe”, czyli spotkania 
artystów i ludzi nauki w każdy czwartek; spotkania odbywały 
się na Zamku Królewskim w Warszawie 

 Nadwornym malarzem króla był Marcello Bacciarelli i 
Bernardo Bellotto zwany Canalettem 



OBIADY CZWARTKOWE 



ARCHITEKTURA I SZTUKA 
KLASYCYZMU W POLSCE 

 W architekturze klasycystycznej przeważają 
proste linie, bez łuków i zakrzywień 

 

 Przykłady sztuki: pomnik Jana III Sobieskiego, 
Sala Rycerska Zamku Królewskiego w 
Warszawie, Pałac w Śmiełowie, Pałac na 
Wodzie w Łazienkach Królewskich 



PAŁAC NA WODZIE 



REFORMA SZKOLNICTWA 

• W 1773r. Sejm powołał Komisję Edukacji 
Narodowej (KEN), która kierowała szkołami po 
zakonie jezuitów, szkołami parafialnymi i 
uniwersytetami 

• W szkołach prowadzonych przez KEN lekcje 
odbywały się w języku polskim i uczono wiedzy 
praktycznej 

• W szkołach parafialnych uczono czytania, pisania, 
liczenia, zasad higieny, podstaw rolnictwa i 
ogrodnictwa 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

1. Proszę przeczytaj tekst źródłowy w podręczniku 
na stronie 167 i odpowiedz na pytanie: „Jakie 
ćwiczenia fizyczne zalecono dla uczniów?”. 

2. Proszę wyobraź sobie, że jesteś przewodnikiem 
turystycznym. Twoim zadaniem jest oprowadzić 
grupę 10 turystów i opowiedzieć im o Pałacu na 
Wodzie w Łazienkach Królewskich. Na kolejnym 
slajdzie znajdziesz podpowiedź, jak możesz 
rozpocząć 



Ciąg dalszy 

  Szanowni Państwo, 

 Zapraszam Was do zwiedzania wraz ze mną 
Pałacu na Wodzie. Jego historia rozpoczyna się 
w roku……………… 

 

Powodzenia w nowej roli! 



 Dziękuję bardzo 

 

za uwagę 

 

 

Opracowała: Aneta Trojanowska 


