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Rodzina Poniatowskich


Stanisław August Poniatowski był synem Stanisława
Poniatowskiego i Konstancji z Czartoryskich.



Poniatowscy - to polska rodzina arystokratyczna
pieczętująca się herbem szlacheckim Ciołek.



Korzenie rodu Poniatowskich nie są do końca znane.
Według oficjalnej genealogii wywodzić się one miał z
włoskiej rodziny Torellich. Uważa się jednak również, że
Poniatowscy w rzeczywistości należeli w XVII wieku do
średniozamożnej szlachty małopolskiej, a ich nazwisko
wywiedzione zostało od miejscowości Poniatowa,
gdzie mieli swój majątek.

Ojciec króla


Stanisław Poniatowski-kasztelan krakowski, wojewoda
mazowiecki,
regimentarz
generalny
wojska
koronnego w latach 1729–1733, generał-lejtnant
wojsk koronnych w 1724 roku, pułkownik-komendant
regimentu gwardii pieszej w latach, podstoli wielki
litewski, podskarbi wielki litewski, generał szwedzki,
starosta przemyski w latach 1752–1756. Twórca
potęgi rodu Poniatowskich.

Matka króla


Konstancja Poniatowska opisywana była jako osoba
niezwykle inteligentna i ambitna, lecz zarazem
cechowała ją religijność granicząca z dewocją.
Najprawdopodobniej to za jej przyczyną jej drugi syn
Franciszek został w młodym wieku przeznaczony do
stanu duchownego i wysłany do seminarium. We
wrześniu 1733 Konstancja wraz z dziećmi wyjechała do
Gdańska, gdzie mieszkała przez kolejne sześć lat,
dbając o wszechstronną edukację swoich dzieci.

Edukacja przyszłego króla







Stanisław August Poniatowski urodził się 17 stycznia 1732 roku w Wołczynie.
Od 1732 do 1739 roku przebywał z rodzicami w Gdańsku, gdzie początkowo
uczyła go matka, później różni prywatni nauczyciele, m.in. historyk Gotfryd
Lengnich.
Po powrocie z Gdańska do Warszawy kształcił się w kolegium teatynów, gdzie
uczył go m.in. Antonio Portalupi.
W 1744 roku lekcji logiki i matematyki udzielał mu poseł rosyjski w Rzeczypospolitej
Herman Karl von Keyserling, były profesor Uniwersytetu w Królewcu.
Od 1749 r. lekcji architektury i inżynierii udzielał przyszłemu królowi były oficer
austriacki Jan Łukasz Toux de Salverte.

Kolegium Teatynów w Warszawie

Portrety nauczycieli
Poniatowskiego
Dzięki domowej edukacji Stanisław doskonale opanował
polszczyznę oraz język francuski, posiadał dobrą
znajomość łaciny i niemieckiego, zaś raczej bierną
włoskiego
i angielskiego. Wyniósł nawyk i zamiłowanie do lektur.
„Cieplarniane wychowanie” oraz brak towarzystwa
rówieśników (w pamiętnikach żalił się, że pozbawiono go
dzieciństwa) wpłynęło na przekonanie o własnej wartości,
mimo że zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa
zarozumiałości. Miał silną skłonność do autorefleksji oraz
do melancholii.

Król Poniatowski








Związany z Familią Czartoryskich, stał się jej
kandydatem na króla Polski po śmierci Augusta
III.
Z osobistym poparciem Katarzyny II i przy
wojskowej interwencji Rosji został wybrany na
króla na sejmie elekcyjnym w 1764.
Poniżej Herb Stanisława Augusta z łańcuchem
Orderu Orła Białego.
Obok- portret króla w stroju koronacyjnym.

Szkoła Rycerska


W 1765 Stanisław August Poniatowski założył w Warszawie Szkołę
Rycerską, mającą kształcić przyszłych kadetów.



Siedziba mieściła się w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie.
Zadaniem Szkoły było przygotowywanie młodzieży do służby
wojskowej i cywilnych zadań publicznych. Idea przyświecająca jej
powstaniu to „edukacja społeczeństwa poprzez edukację jednostki”,
która odbywała się w procesie wychowywania młodzieży i wpajania
jej szerokiej wiedzy ogólnej.
Szkoła kształciła chłopców z rodów szlacheckich, zazwyczaj średnio
zamożnej szlachty, w wieku od 16 do 21 lat, przyjmowanych na
trzyletni okres nauki. Począwszy od 1768 organizowano także kursy
niższe, trwające pięć lat dla młodzieży mającej od 8 do 12 lat.
Absolwentów tych klas kwalifikowano z kolei na dalsze dwuletnie kursy
o kierunku wojskowym lub prawnym.
Znani wychowankowie to m.in. Tadeusz Kościuszko, Józef Sowiński.







Siedziba Szkoły Rycerskiej

Mundur kadeta Szkoły Rycerskiej
Kadeci używali zarówno munduru małego, jak i wielkiego. Ich
mundur codzienny składał się z: czerwonego sukiennego
rajtroka
z granatowymi wyłogami i mosiężnymi guzikami; czarnego,
filcowego trójrożnego kapelusza; białych spodni i czarnych
wysokich butów. Rekruci i źle uczący się kadeci nosili wyłogi
białe.
Komendant, profesorowie, wykładowcy i kadeci od 1765 nosili
mundury wielkie wzoru zachodnioeuropejskiego w kolorze
granatowym z pąsowymi wyłogami, białe kamizelki i spodnie,
filcowe czarne kapelusze obszyte taśmą złotą i takież
naramienniki.
Kadeci nosili też specjalny mundur paradny, używany przy
wartach tronowych.

Teatr Narodowy


Od wstąpienia na tron Stanisław August podejmował starania w
celu wzmocnienia polskiej kultury. W 1765 założył w Warszawie Teatr
Narodowy.



Powołanie narodowej sceny było jednym z elementów
projektowanej przez króla reformy edukacji, obyczaju i życia
kulturalnego upadającej Rzeczypospolitej.



Pierwsza wystawiona sztuka to „Natręci” Józefa Bielawskiegokomedia oparta na pomyśle zaczerpniętym z Molière’a. Ośmieszała
w swej treści różnorodne typy sarmackiego myślenia i propagowała
nowe postawy.

Budynek Teatru Narodowego

Monitor








Czasopismo zostało założone przez Ignacego Krasickiego,
Bohomolca i Adama Kazimierza Czartoryskiego, a także
z inicjatywy i przy wsparciu króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego.
Pismo było wydawane w drukarni królewskiej.
Ukazywało się dwa razy w tygodniu, zwykle miało 8 stron.
Pismo popierało i promowało tolerancję religijną, rozwój
nauk
przyrodniczych
oraz
krytykowało
feudalizm
szlachecki
i magnacki, a wspierało mieszczaństwo i
chłopstwo.
Zasadniczym
celem
czasopisma
była
poprawa
obyczajów
i moralności społeczeństwa. Zwalczano
m.in.: pijaństwo
i karciarstwo, próżniactwo, niechęć
do dorobku cywilizacyjnego zagranicy, tzw. modnisiostwo,
czyli plotkarstwo, manię pojedynkowania się, fanatyzm
religijny.

Obiady czwartkowe


Powstałe z inicjatywy Adama Kazimierza Czartoryskiego
i organizowane przez króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, na wzór paryskich salonów literackich,
spotkania intelektualistów polskich. Były to popołudniowe
biesiady literacko-naukowe.



Pierwsze spotkania odbyły się w 1770. Obiady
czwartkowe organizowane były regularnie co tydzień i
trwały od 3 do 4 godzin. Przeważnie odbywały się na
Zamku Królewskim (według tradycji w Sali Rady, zwanej
też Jadalną), latem w Łazienkach.



Celem spotkań były rozmowy na tematy związane ze
sztuką, nauką, omawianie dzieł literackich.

Kto bywał u króla na
obiadach czwartkowych?
W obiadach czwartkowych skład gości
nie był stały, ponadto zmieniał się w
różnych okresach. W pojedynczym
przyjęciu brało udział zwykle około 1012 biesiadników, w tym m. in. Hugo
Kołłątaj, Stanisław Konarski, Ignacy
Krasicki, Ignacy Potocki.

Łazienki Królewskie


Łazienki Królewskie to zespół pałacowo-ogrodowy
w Warszawie założony w XVIII wieku przez
Stanisława Augusta Poniatowskiego.



Nazwa pochodzi od barokowego pawilonu Łaźni,
wzniesionego w latach 80. XVII wieku przez
Stanisława
Herakliusza
Lubomirskiego
i
przebudowanego
przez
Stanisława
Augusta
Poniatowskiego na pałac Na Wyspie. Oprócz
budynków, pawilonów oraz wolnostojących rzeźb
znajdują się tam cztery ogrody: Królewski,
Romantyczny, Modernistyczny oraz Chiński.



Od 1960 zespół jest siedzibą Muzeum Łazienki
Królewskie.

Pałac na Wyspie i Amfiteatr w Łazienkach
Królewskich

Komisja Edukacji Narodowej


KEN to centralny organ władzy oświatowej w Polsce, zależny tylko od króla i
Sejmu, powołany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14
października 1773 na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.



Komisja Edukacji Narodowej była zarazem pierwszą w Polsce, jak i w całej
Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty
publicznej.

Dokonania Komisji Edukacji
Narodowej
stworzenie od podstaw systemu szkół średnich



opracowanie nowych programów nauczania w duchu umiarkowanego
oświecenia



utworzenie seminariów nauczycielskich przy uniwersytetach.



publikacja nowatorskich podręczników szkolnych



reformę Akademii Krakowskiej i Wileńskiej



utworzenie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych



wprowadzenie historii Polski i historii naturalnej do edukacji



wprowadzenie elementów wychowania fizycznego



zaczęto nauczać w języku polskim – nauka w języku łacińskim była zakazana.

Strony tytułowe podręczników szkolnych
KEN

Sejm Czteroletni


Sejm Czteroletni, zwany Sejmem Wielkim – to sejm
walny zwołany 6 października 1788 za zgodą
cesarzowej Rosji Katarzyny II w Warszawie,
obradujący do 29 maja 1792 pod laską marszałka
konfederacji koronnej Stanisława Małachowskiego
( na portrecie obok).



W czasie obrad Sejmu Czteroletniego ścierały się
koncepcje różnych stronnictw.



Stronnictwo dworskie – skupione przy królu
Stanisławie Auguście Poniatowskim, grupujące m.in.
jego braci i synowców zmierzało do wzmocnienia
władzy rządowej w najściślejszym sojuszu z Rosją.
Zamierzało
ulepszyć
administrację,
podnieść
przemysł, dopuścić mieszczan do udziału w życiu
publicznym, chłopom zapewnić opiekę rządu.

Konstytucja 3 Maja


Sejm Czteroletni dokonał istotnych reform ustrojowych.
Efektem jego obrad było uchwalenie Konstytucji 3
maja 1791, której król był jednym z głównych autorów.



Została zaprojektowana w celu zlikwidowania
obecnych od dawna wad, opartego na wolnej elekcji i
demokracji
szlacheckiej,
systemu
politycznego
Rzeczypospolitej
Obojga
Narodów.
Konstytucja
zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną,
ograniczyła
znacząco
demokrację
szlachecką,
odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa
szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła
częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i
szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa,
w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny.



Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja na
obrazie Jana Matejki

Abdykacja i śmierć
króla


Po zawarciu III rozbioru Polski w 1795 roku,
oznaczającego
koniec
istnienia
Rzeczypospolitej, król opuścił Warszawę i
udał się do Grodna, pod opiekę i nadzór
namiestnika
rosyjskiego,
po
czym
abdykował 25 listopada 1795 na rzecz Rosji.



Ostatnie lata życia spędził na wygnaniu w
Petersburgu. Zmarł 12 lutego 1798.



Obok
„Śmierć
Stanisława
Augusta
Poniatowskiego” - obraz pędzla Marcello
Bacciarellego.

Grobowiec królewski

Grobowiec Stanisława Augusta
Poniatowskiego w podziemiach
bazyliki archikatedralnej św. Jana
Chrzciciela w Warszawie.

