V_1 Rzeczpospolita pod rządami Wettinów
1) Skąd pochodziła dynastia Wettninów? Z Saksonii (dzisiejsze Niemcy) ze stolicą
w Dreźnie.
2) Jak nazywali się przedstawiciele dynastii Wettinów na tronie Polski? August II
Mocny 1697 – 1633 (podobno w rękach prostował podkowy) i jego syn August
III (1733-1763).
3) Polska i Saksonia były połączone unią personalną.
4) August II chciał wzmocnić władzę królewską w Polsce. Sprzymierzył się z Rosją,
która wówczas walczyła ze Szwecją w wojnie północnej (1700 – 1721). Szwedzi
mieli wybitnego króla dowódcę, który pokonał Rosjan i armia szwedzka
wkroczyła na teren Rzeczypospolitej. August II uciekł do Saksonii. Królem
chwilowo został Stanisław Leszczyński , ale stracił tron, gdy Rosjanie pokonali
Szwedów w bitwie pod Połtawą w 1709 roku. August II powrócił do Polski, ale
uzależnił się od Rosji, która wprowadziła swe wojska na teren Rzeczypospolitej.
5) Co to był sejm niemy? Obrady w 1717 roku kiedy to nie pozwolono nikomu
zabrać głosu w obawie przed zerwaniem sejmu. Sejm ten uchwalił podatki na
utrzymanie stałego wojska, ale wyniosło ono jedynie 24 tys. żołnierzy.
6) Po śmierci Augusta II ponownie wybrano Leszczyńskiego jako Polaka, bo nie
chciano cudzoziemca ale wojska rosyjskie ponownie wkroczyły do Polski
i królem został August III Sas (stąd narodziło się powiedzenie od Sasa do
Lasa). Oznacza to, że ludzie mają różne poglądy i często zmieniają zdanie.
7) Rządy Augusta III to czas dla Polski stracony w polityce. Sejm przez 30 lat nic
nie uchwalił a państwo chyliło się ku upadkowi. Można powiedzieć, że
rozpoczęła się anarchia. Znane stało się powiedzenie: „Za króla Sasa jedz, pij
i popuszczaj pasa”. Więcej czasu spędzano na pijaństwie i ucztowaniu niż
zastanawiano się nad losem kraju.
Na szczęście powstawały ważne książki. Stanisław Leszczyński opublikował na
przykład słynne dzieło: „Głos wolny wolność ubezpieczający” gdzie postulował
zwiększenie polskiej armii do 100 tysięcy i zniesienie liberum veto.
8) Król jednak dbał o naukę, fundował stypendia, wznosił pałace (najsłynniejszy
to Pałac Saski. Pozostałością po nim jest Grób Nieznanego Żołnierza. Wzniósł
Operalnię, czyli pierwszy teatr.
9) Do Polski zaczęły docierać idee oświecenia. Uważano, że wśród szlachty musi
być jak najwięcej osób wykształconych. Stanisław Konarski opublikował
książkę „ O skutecznym rad sposobie”, gdzie krytykował zasadę
liberum veto i anarchię wśród szlachty. Mówił, że głosowanie w
sejmie powinno być większością głosów. Założył w 1740 Collegium
Nobilium.. Kształcono w tej szkole synów szlacheckich.
10) Utworzono pierwszą publiczna bibliotekę BIBLIOTEKĘ ZAŁUSKICH.
11) Pozostałością po czasach saskich jest odznaczenie ORDER ORŁA BIAŁEGO.
Ustanowił go August II Mocny. Dziś jest wręczane przez Prezydenta wybitnym,
zasłużonym Polakom.

A teraz moje pytania:
1)Jak nazywała się dynastia z Saksonii panująca w XVII wieku na tronie Polski?
2) Jak nazywa się siedziba królów Polski i Saksonii w Dreźnie. (trzeba poszukać w
Internecie lun w podręczniku)
3) Jak nazywa się najsłynniejszy obraz będący w muzeum w pałacu elektorów
saksońskich w Dreźnie. (ile jest na nim postaci?) – podręcznik o tym obrazie nie
wspomina. Jaki motyw z tego obrazu jest często używany w dzisiejszej sztuce?
4) Co to był tak zwany „sejm niemy” i kiedy miał miejsce?
5) Na czym polegała podwójna elekcja po śmierci Augusta III ?
6) Jesteś zagranicznym dyplomatą w Polsce w na początku XVIII wieku, Sporządź dla
swego władcy raport o sytuacji w Rzeczypospolitej okresie rządów Augusta III
uwzględniając w nim próby reform i rozwój oświaty. Raport przyślij tajną pocztą
na adres: janusz_jasinski@poczta.onet.pl.
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7) może zaskoczycie mnie jakąś dodatkową informacją o czasach saskich?

Nr uczniowie o numerach ( 3, 5, 8, 10 )wykonają również miniprojekt str. 157 z
podręcznika.
Termin nadsyłania wszystkich prac do 06 kwietnia 2020 do godziny 9:00. Polecam
zając się bezpośrednio tematem w czasie naszych poniedziałkowych zajęć. Jestem
również dostępny na sky-pie pod podanym adresem.
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