
RZĄDY SASKIE W RZECZPOSPOLITEJ 

 
1. Unia Rzeczpospolitej z Saksonią. 

a) W 1697 r. na tronie RP zasiadł August II Mocny z dynastii Wettinów.  Rzeczpospolita i Saksonia 

zostały połączone unią personalną.  

 

b) Wojna północna 1700 – 1721  

August II przyłączył się do koalicji państw, które wypowiedziały wojnę Szwecji gdyż chciał  zdobyć 

Inflanty. RP nie brała udziału w wojnie choć działania toczyły się na jej terytorium. Część szlachty 

polskiej popierała Szwecję, a część Augusta II i Rosję. W 1704 r. część szlachty zdetronizowała 

Augusta II i na tron RP wybrał Stanisława Leszczyńskiego, który popierał Szwecję. August II w 

1706 r. sam zrzekł się korony. Sytuacja uległa zmianie gdy król szwedzki Karol XII został pokonany 

przez cara Piotra I w bitwie pod Połtawą (1709). August II powrócił do RP i w 1710 r. odzyskał 

tron.  Wojna zakończyła się w 1721 r. klęską Szwecji, która utraciła swoje zdobycze. Najwięcej 

zyskała Rosja. RP nie zyskał nic poniosła jednak olbrzymie koszty. 

 

2. Sejm niemy 1717 r. 

August II chciał wprowadzić w RP system rządów absolutnych. Szlachta, która się nie zgadzała na 

reformy króla zawiązała konfederację w Tarnogrodzie (1715). Wybuchła wojna domowa. Dopiero 

interwencja wojsk rosyjskich spowodowała zawarcie pokoju. Jego postanowienia zatwierdził sejm 

niemy. Szlachta uznała Augusta II za swojego władcę, a król zobowiązał się: przestrzegać praw RP, 

wycofać wojska saskie z RP; od tej pory ministrowie sascy nie mogli podejmować decyzji w 

sprawie RP. Traktat ograniczał jednocześnie liczebność armii polskiej.  

 

3. Rządy Augusta III. 

a) już w 1732 r. Rosja, Prusy i Austria zawarły tzw. Traktat Trzech Czarnych Orłów i zdecydowały, że 

na tronie RP zasiądzie jedynie ich kandydat. Chciały by ustrój RP się nie zmienił gdyż oligarchia 

gwarantowała stałe osłabianie państwa. 

b) w 1733 r. szlachta wybrała Stanisława Leszczyńskiego na króla. Rosja, Prusy i Austria 

doprowadziły do podwójnej elekcji mała część szlachty wybrała syna Augusta II. Przy pomocy 

wojsk mocarstw ościennych August III zasiadł na tronie RP. Panował do 1763 r. 

c) pod względem politycznym był to okres anarchii, chaosu i nieudolnych prób reform. 

d) rozwijała się gospodarka.  


