
Historia :klasa IV

Praca domowa: 
Przeczytaj uważnie treść notatki. Przepisz do zeszytu temat oraz punkty (wytłuszczonym 
drukiem). Pod  tematem podane są linki do prezentacji multimedialnej. Jeśli jest taka możliwość 
proszę skopiował (lub wpisać jeśli nie chce się otwierać) i obejrzeć.
Na ostatniej stronie jest rysunek. Pokoloruj go proszę i wyślij na adres sp17soswpt@gmail.com lub 
wyślij na Messenger. Jeśli nie możesz wydrukować to  narysuj portret samodzielnie. 
Pozdrawiam Jolanta Krawczyk
 https://epodreczniki.pl/a/oswiecona-polska/Dfx24ZmYt
https://epodreczniki.pl/a/warszawskie-weduty-canaletta/D5r38wDOU

LEKCJA  (18.05.2020r)

 Temat: Epoka stanisławowska.
1. Obiady czwartkowe
2. Komisja edukacji narodowej
3. Bernardo Belotto zwany Canalettem

Epoka stanisławowska to nazwa okresu, w którym panował Stanisław August Poniatowski.
Ogromne są jego zasługi jako mecenasa oświaty, nauki i kultury. Historycy są zdania, że 
największy rozkwit oświecenia w Polsce
przypada na lata panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego stąd nazwa - epoka 
stanisławowska -znane też nazwy tego okresu to styl stanisławowski, czasy
stanisławowskie . 

Przykład Stanisława Augusta oddziaływał pozytywnie na arystokracje, bogatą szlachtę a 
nawet mieszczaństwo. Dzięki temu epoka i styl stanisławowski odcisnęła swoje piętno także poza 
granicami Warszawy. 

Obiady czwartkowe były to obiady , które odbywały się w każdy  .
Organizował je Stanisław August . Uczestniczyli w nich głównie ludzie pióra i artyści . Goście 
zasiadali przy skromnie ozdobionym stole . Rozmowy toczyły się na różne tematy między innymi o 
: komisji edukacyjnej , potrzebie reform , literaturze , sztuce i malarstwie , a również o 
historycznych wydarzeniach w Polsce . Niektórych gości prosił o wygłoszenie swych dzieł . Często 
czytał swe utwory Ignacy Krasicki (1735 - 1801) były to satyry i śmiesznostki ludzkie . Do gości 
zaliczali się również :
Adam Naruszkiewicz , Grzegorz Piramowicz , Franciszek Zabłocki , Stanisław Trembecki i wielu 
innych .

Komisja Edukacji Narodowej (KEN), właśc. Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej 
Dozór Mająca – 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, za zgodą rosyjskiego posła nadzwyczajnego i 
ministra pełnomocnego Ottona Magnusa von Stackelberga .
Bernardo Bellotto zwany Canaletto, także Canaletto młodszy (ur. 30 stycznia 1721 w Wenecji, zm. 
17 listopada 1780 w Warszawie) – włoski malarz, przedstawiciel weneckiego malarstwa 
wedutowego, od 1767 czynny w Polsce.
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Canaletto- Bernardo Belotto                           Stanisław August Poniatowski 




