
Lekcja 

Temat: Kultura polskiego oświecenia. 

 

O oświeceniu w Europie rozmawialiśmy bardzo długo. Znacie już odkrycia w 

dziedzinie nauki, do których doszło w oświeceniu. Wiecie, dlaczego epokę nazywano „wiekiem 

rozumu”.  Potraficie również wymienić poglądy Monteskiusza (trójpodział władzy) oraz Jan 

Jakuba Roseau (umowa społeczna). 

Dzisiaj zobaczycie, jak poglądy oświeceniowe rozwinęły się w Polsce. 

 

LITERATURA 

(literatura miała nawoływać do zmiany, także zmiany państwa; krytykowano szlachtę za jej 

egoizm, brak zainteresowania sytuacją kraju) 

 

 

 

                                                                                         Hugo Kołłątaj i Stanisław Staszic 

                                                                                                   (w swoich pismach politycznych             

                                                                                                 krytykowali polski ustrój) 

 

Ignacy Krasicki 

(najpopularniejszego twórcę bajek poznaliście                       

już bardzo dobrze na języku polskim; dla przypomnienia  

jeden z utworów Krasickiego:  

https://www.youtube.com/watch?v=3NbDEspYWr4) 

 

W 1765 r, utworzono z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego Teatr Narodowy. 

Sztuki teatralne miały mieć cel – nawoływać do reform. 

Najwybitniejsi twórcy teatralni to Julian Ursyn Niemcewicz i Wojciech Bogusławski 

(fragment przedstawienia - https://www.youtube.com/watch?v=Jyj9siPzShY).  

 

Teraz pora na Wasze działania. W czasie poprzedniej lekcji dowiedzieliście się, jakie reformy 

pojawiły się w Rzeczypospolitej w pierwszym okresie panowania Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. To nie koniec reform ostatniego króla. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jyj9siPzShY


Zadanie 1. 

Proszę o objerzenie filmu:  
http://platform.duch.edu.pl/upload/files/filmy/Obiady_czwartkowe.mp4?fbclid=IwAR3v8kkbhRgryw

ARYCDyCDbeboDaSopgCcpM8XAbHGP-d7lkINhAOm7RmiU. 

Następnie na podstawie filmu oraz podręcznika (str. 164)  wypiszcie najważniejsze zasługi 

króla dla rozwoju polskiej kultury. Notatka może mieć formę mapy myśli. 

 

 

W oświeceniu bardzo ważne było dążenie do wiedzy. Z tego względów szczególnie dbano więc 

o szkolnictwo. W 1773 zostaje powołana Komisja Edukacji Narodowej. Zaczęto dbać o 

wykształcenie młodych Polaków w duchu patriotycznym. Przygotowaniem odpowiednich 

podręczników zajęło się Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. 

 

 

Zadanie 2. 

 

Grzegorza Piramowicza rady dla nauczycieli [fragment] 

 

[…] Niechaj dzieci po wsiach i miastach jak najwięcej bawiły się na otwartym powietrzu. Niech 

jeżdżą na koniach najwięcej oklep, ucząc się wskakiwać bez strzemienia. Niechaj się dzieci 

wprawiają do pływania, rzecz jest bardzo łatwa, kiedy się wcześnie przyuczać zaczną. Obroty 

żołnierskie, marsze i tymi podobne mocnymi, szykownymi i zdatnymi do potrzebnej w czasie 

usługi kraju uczynią. Zwyczaj trzymania się prosto, chodzenia mocno oraz śmiałość męską 

sprawią. Z siłą zwyczajnie łączy się szybkość i zręczność. Niech na przykład wstępują żywo i 

śmiało na drabiny, na dachy, do kominów, będą sposobniejsi do ratowania domów swoich i 

bliźnich w przypadkach pożarów […]. 

 

 

Grzegorz Piramowicz – pisarz, pedagog, członek KEN, autor podręczników 

 

Uzasadnij, że rady Grzegorza Piramowicza dla XVIII-wiecznych nauczycieli nadal są 

aktualne w edukacji i wychowaniu współczesnego młodego człowieka. 
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