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W 1696 r. zmarł Jan III Sobieski, więc trzeba 

było wybrać nowego władcę.



W 1697 r. na tronie zasiadł AUGUST II

• Pochodził z Saksonii, czyli księstwa niemieckiego

• Pochodził z dynastii Wettinów

• UNIA PERSONALNA – to jeden władca, który rządzi w dwóch krajach. 

Mamy tutaj taką sytuację. August II rządzi i w Saksonii, i w Rzeczpospolitej 

Obojga Narodów



August II 
Mocny Sas

• Miał przydomek 

MOCNY, ponieważ 

cechował się ogromną 

siłą fizyczną. Podobno 

umiał złamać w rękach 

podkowę.



August zaczyna mieć kłopoty...

• W latach 1700-1721 miała miejsce tzw. Wojna północna, w której Rosja (a 

wraz z nią Sasi, czyli również August) walczyli ze Szwecją.

• Szwecja wygrywa i wprowadza do Rzeczpospolitej swoje wojsko.

• August II Mocny porzuca nasz tron i ucieka do Saksonii.

• W Polsce ponownie trzeba wybrać więc władcę.



Szlachta, która wybiera nowego 
króla, jak zwykle jest podzielona.

• Część szlachty nadal popiera Augusta II 

Mocnego.

• Inni wybierają STANISŁAWA 

LESZCZYŃSKIEGO (na portrecie), który jest 

popierany przez króla Szwecji.



1709 – bitwa pod Połtawą

• Rosjanie nadal walczą ze Szwedami i pokonują ich w 1709 roku w bitwie pod 

Połtawą.

• Szwecja wycofuje się więc z Polski, a tym samym Stanisław Leszczyński traci 

swoją pozycję.

• Na tron Polski wraca z Saksonii August II Mocny.



August II Mocny – drugie podejście...

• August chce wzmocnić swoją pozycję i wprowadzić reformy. Zadecydował o 

zniesieniu liberum veto (czyli możliwości, by zerwać sejm jednym głosem 

sprzeciwu) oraz wolnej elekcji (wyboru króla przez szlachtę).

• Co to oznacza? Takie reformy zdecydowanie ograniczyłyby wpływy szlachty, 

która była przyzwyczajona, że decyduje o losie kraju. Wybucha bunt.



Konfederacja

• Szlachta zawiązuje konfederację, czyli zbrojny związek przeciwko władcy, 

by walczyć o własne interesy.

• Innymi słowy - szlachta dogaduje się między sobą, że zbuntują się przeciwko 

Augustowi. Nie myślą o losach kraju, lecz własnych.

• W konflikt włącza się car Piotr I z Rosji, który próbuje pogodzić szlachtę i 

króla, a jednocześnie na tym zyskać (Piotr wprowadza np.. swoje wojsko).



Sejm niemy 

1717 r.

• Zwołano sejm, na którym żaden poseł nie mógł 

zabierać głosu. Obawiano się zerwania i tego, że 

sytuacja zostanie w punkcie wyjścia. Doszło do 

kompromisu:

• August II Mocny utrzymał liberum veto i wolną 

elekcję, nie mógł zbyt długo pozostawać w 

Saksonii, a w Rzeczpospolitej nie mogły 

stacjonować saskie wojska.

• W Rzeczpospolitej zmniejszono z kolei władzę 

senatu i hetmanów oraz uchwalono podatek na 

utrzymanie stałego wojska.



W 1733 roku August II Mocny umiera.



Trzeba znowu wybrać nowego władcę, a skoro 

została utrzymana wolna elekcja, o wyborze 

decyduje szlachta.

• Szlachta po raz kolejny nie umie się porozumieć. Ustalono, że nowym królem 

nie może być cudzoziemiec, ale i tak dochodzi do podziału na:

• Zwolenników AUGUSTA III – syna Augusta II

• Zwolenników STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, który mógłby wrócić do gry. Jest 

popierany przez Francję.



Wojna domowa

• Szlachta nie umie dojść do porozumienia. W Polsce mamy wtedy podwójną 

elekcję, czyli dwóch władców i dwie grupy zwolenników.

• Niektórzy szlachcice zmieniają zdanie – raz popierają Augusta III, raz 

Leszczyńskiego - stąd wzięło się powiedzenie "od Sasa do Lasa" - określa 

ono osobę, która jest niestała w poglądach i ciągle zmienia zdanie.



Na tronie zasiada ostatecznie 

AUGUST III SAS



Co dzieje się z Leszczyńskim?

• Stanisław Leszczyński wyjeżdża do Francji i świetnie sobie tam radzi.



Polska pod panowaniem Augusta III

• August przez 30 lat nie wprowadzał żadnych reform!!!! Sam rzadko 

przebywał w Polsce, żył głównie w Saksonii.

• Sejmy były regularnie zrywane lub nie uchwalano na nich żadnych nowych 

praw.

• Pojawia się ANARCHIA, czyli system, w którym nie ma żadnych reguł.



Polska pod panowaniem Augusta III

• Są plusy. Brak strategicznych decyzji politycznych sprawia, że w Polsce 

zapanował pokój. Nie było w tym czasie żadnych większych konfliktów 

zbrojnych.

• Pokój wpłynął z kolei pozytywnie na gospodarkę - rozkwitł handel, 

budowano liczne pałace, to czas wielkiego odrodzenia życia kulturalnego.



Wzrost dobrobytu = upadek moralny

• Niestety, szlachta zatonęła wręcz w ucztach, balach, przekupstwie i egoizmie. 

Sytuacja polityczna kraju była coraz gorsza...



Potrzeba reform – niektórzy widzieli, że źle się 

dzieje

• Stanisław Konarski - napisał O skutecznym rad sposobie

• Stanisław Leszczyński - napisał Głos wolny wolność ubezpieczający

• Oba teksty krytykowały sytuację polityczną. Istotny jest zwłaszcza Konarski.



Anarchia musiała się źle skończyć. Ta sytuacja 

doprowadziła do I rozbioru Polski.


