
RZECZPOSPOLITA POD RZĄDAMI 
WETTINÓW 



PANOWANIE AUGUSTA II MOCNEGO 

 August II Mocny był królem od 1697 i 
przedstawicielem dynastii Wettinów 

 Był księciem Saksonii 

 Chciał wzmocnić swoją władzę w Rzeczypospolitej, 
dlatego w imieniu Saksonii zawarł porozumienie z 
Rosją. Wtedy też Rosja walczyła ze Szwecją i walkę 
przegrała. W związku z tym August II Mocny musiał 
porzucić polski tron i uciekać do Saksonii 



AUGUST II MOCNY 



INGERENCJA ROSJI W SPRAWY POLSKI 

 Po ucieczce Augusta II Mocnego, królem został 
Stanisław Leszczyński 

 W 1709 Szwedzi pokonali Rosjan, więc August 
II odzyskał tron Polski 

 Szlachta zbuntowała się przeciwko królowi i 
zawiązała konfederację 

 August II obawiając się utraty władzy, zgodził 
się na ugodę z konfederatami 



Ciąg dalszy 

 Porozumienie króla i szlachty zostało 
potwierdzone w 1717 na sejmie niemym, 
podczas którego oprócz kilku osób, nikt więcej 
nie mógł się odezwać 

 Sejm niemy zmniejszył liczbę żołnierzy i 
postanowił, że  król nie mógł rozpoczynać 
wojny bez zgody szlachty 



KONFLIKT MIĘDZY AUGUSTEM III A 
STANISŁAWEM LESZCZYŃSKIM 

 Okres walki o polski tron między Augustem III 
a Stanisławem Leszczyńskim był bardzo 
burzliwy, co spowodowało wybuch wojny 
domowej w kraju 

 Popularne stało się powiedzenie „Od Sasa do 
Lasa”, co oznacza sytuację, w której ludzie 
często zmieniają zdanie 



AUGUST III / STANISŁAW LESZCZYŃSKI 



RZĄDY AUGUSTA III 

 Za czasów Augusta III, przez 30 lat, nie podjęto 
żadnych ważnych reform w kraju 

 Król rzadko bywał w kraju 

 Państwo za jego czasów było coraz słabsze 

 Na terenie Rzeczypospolitej stacjonowały 
wojska rosyjskie 

 To był czas pokoju, a zatem odbudowy 
gospodarki 



Ciąg dalszy 

 Zwiększyła się produkcja zboża 

 Rozwijał się handel zagraniczny 

 Budowano bogato zdobione pałace i kościoły 

 Król zbudował Operalnię , czyli miejsce w 
którym wystawiano spektakle teatralne 



REFORMY RZECZYPOSPOLITEJ 

 Plan reform przedstawił były władca S.Leszczyński, 
który chciał wolności dla chłopów, ale nie miał 
poparcia szlachty 

 Drugi plan reform miał Stanisław Konarski, który 
chciał znieść „liberum veto”, wolną elekcję i 
konfederację 

 Nastąpił rozwój oświaty 

 W 1740 Konarski założył szkołę Collegium Nobilium 
dla bogatej szlachty i magnatów 

 W 1747 założono Bibliotekę Załuskich 



COLLEGIUM NOBILIUM/ BIBLIOTEKA 
ZAŁUSKICH 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

1. Między Augustem III a Stanisławem 
Leszczyńskim istniał konflikt. Oboje walczyli o 
tron Polski. Napisz proszę, czym różnili się pod 
kątem postępowania i poglądów między sobą? 

2. Z czasów Augusta III pochodzi powiedzenie „ Za 
króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”, co 
oznaczało między innymi ,że szlachta nie miała 
wielu obowiązków . Ale co jeszcze to oznaczało? 
Proszę wyjaśnij to powiedzenie. 

Powodzenia! 



  Dziękuję bardzo 

 

Za uwagę 
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