
HISTORIA KLASA VI 

Temat: Kultura polskiego oświecenia 
Podręcznik str. 163 

 

Omówienie tematu: 
Wprowadzenie 

Okres rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego to czas rozkwitu oświecenia 

w Polsce. Niestety szlachta coraz mniej interesowała się sprawami publicznymi, dbając tylko 

o własne dobro i ulegając wpływom magnaterii. Sytuację tę wykorzystali sąsiedzi 

Rzeczypospolitej, siłą dokonując rozbiorów. Ich skutkiem był upadek państwa. 

 

 

1. Oświecenie- wiek rozumu 

Nazwa ta wiąże się z dążeniem ówczesnych ludzi do poznania świata metodami 

naukowymi. Nastąpił szybki rozwój szkolnictwa. W XVIII wieku powstało wiele 

wynalazków (balon, termometr, maszyna parowa). 

 

2. Komisja Edukacji Narodowej 

Król Stanisław August Poniatowski planował gruntowne reformy. W 1773 roku 

utworzono Komisję Edukacji Narodowej (KEN). Była to instytucja, której celem był nadzór 

nad szkołami wszystkich stopni. Dzięki jej działalności lekcje zaczęto prowadzić po polsku. 

Odtąd uczyć się mogła także uboga młodzież, która wcześniej nie miała dostępu do edukacji. 

Zgodnie z ideałami oświecenia większy nacisk położono na takie przedmioty jak: j.polski, 

historia, przyroda, matematyka i języki obce. Szkoły nie tylko kształciły, ale również 

wychowywały młodzież na patriotów. 

 

3. Rozwój kultury polskiej 

Pod rządami Stanisława Augusta Poniatowskiego nastąpił rozkwit polskiej kultury i 

sztuki. Król zasłużył się jako mecenas artystów. Zamawiał u nich obrazy, rzeźby i dzieła 

literackie. Wspomagał twórców finansowo i zachęcał ich do rozwijania swojej twórczości. 

Najwybitniejszych z nich gościł na słynnych obiadach czwartkowych. Były to organizowane 

co tydzień spotkania ludzi kultury i nauki, podczas których rozmawiano o sztuce i 

prezentowano najnowsze dokonania polskich twórców. 

 Jednym osiągnięć polskiej kultury w czasach króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego było powstanie polskiego teatru narodowego. Przedstawienia teatralne nie 

tylko bawiły widzów, ale obnażały też polskie wady narodowe. Wojciech Bogusławski 

nazywany jest ojcem polskiego teatru. 

 

 

 

 

 

 

Powinieneś potrafić: 

 posługiwać się właściwie określeniem czasy stanisławowskie; 

 wiedzieć, jakie reformy przeprowadził Stanisław August Poniatowski; 

 

Ćwiczenia do zrobienia w zeszycie: 

1. Wyjaśnij, jakie zmiany w polskiej edukacji zostały wprowadzone przez Komisję Edukacji 

Narodowej. 



- 

- 

- 

- 

- 

Zadanie domowe: 
Przygotuj projekt reformy dzisiejszej szkoły. Stwórz pięć propozycji zmian, których chciałbyś 

dokonać w swojej szkole. Uzasadnij, w jaki sposób każda z tych zmian wpłynęłaby na poprawienie 

sytuacji w szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


