
 

 

KLASA 6a 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów. 

Cel: będę znał(a): przedstawicieli Wettinów na polskim tronie,. 

1. Czasy saskie w Polsce: 

- okres rządów Wettinów w Polsce był nazwany czasami saskimi, władcy ci pochodzili z 

Saksonii, 

-Rzeczpospolita z Saksonią zostały połączone unią personalną, 

- przedstawicielami dynastii Wettinów w Polsce był: August II Mocny, August III, 

-z panowaniem Wettinów związane jest powiedzenie: „za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj 

pasa”, 

-ubożały miasta, chłopi żyli w nędzy, a szlachta oddawała się pijaństwu i obżarstwu, 

-w 1717 roku doszło do sejmu niemego (nazwa pochodzi stąd, że w obawie przed zerwaniem 

obrad nie zezwolono posłom i senatorom – poza wyznaczonymi osobami – na zabieranie 

głosu) 

-założono bibliotekę w Warszawie, 

-powstało Collegium Nobilium ( była to jedna z najbardziej nowoczesnych szkól w 

Rzeczpospolitej), 

-odbudowano sieć szkół przy parafialnych, 

-powstały banki i manufaktury,  

-zamiast tolerancji religijnej był fanatyzm religijny, 

- w czasach saskich rządził także król pochodzący z Polski - Stanisław Leszczyński, który 

walczył o tron z Augustem III. 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

*za czasów Augusta II Mocnego ustanowiono Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe 

odznaczenie w Rzeczpospolitej. 

*August II Mocny – jako król Polski przyjął katolicyzm, zmarł w  wyniku gangreny – zranił 

się wchodząc do karety, odznaczał się ogromną siłą, podobno łamał podkowy. 

*August III – ufundował stypendia dla młodych ludzi. 

*Stanisław Leszczyński  - córka jego była królową Francji – Maria – żona Ludwika XV, mógł 

ją odwiedzać tylko jeden raz w roku. W wieku 18 lat został posłem na sejm, został królem 

Polski z inicjatywy Szwecji, chciała abdykować, groził mu zamach, (sprawców złapano, byli 

oni powiązani z Wettinami, kazał ich ułaskawić). Po opuszczeniu Polski został władcą 

Lotaryngii (tereny przy granicy Niemiec i Francji), poddani bardzo go lubili. Założył im plac 

zabaw, zorganizował magazyn obfitości ( w czasie urodzaju gromadzono zboże, które 

sprzedawano piekarzom po umiarkowanych cenach w okresie nieurodzaju), wspomagał 

biednych. Zmarł na skutek poparzeń. Odkładał fajkę w pobliżu kominka i zapalił się mu 



szlafrok. Nie było nikogo w pobliżu by mu pomóc. Poddani, gdy dowiedzieli się, że ich 

władca umiera gromadzili się przed pałacem. Gdy dowiedział się o tym Stanisław 

Leszczyński kazał im rozdać chleb i pieniądze dla biednych. 

- na YouTubie proszę zobaczyć film: 

Rzeczpospolita pod rządami Wettinów – lekcja historii pod ostrym kątem -klasa 6 

https://www.youtube.com/watch?v=pf-9vpQyxic 
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