Reformy i inicjatywy polityczno-kulturalne za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

Rok

Reforma/inicjatywa polityczno-kulturalna

1764

Reforma poczty, która przystosowywała ją do potrzeb oświeceniowych państwa

1764
1764-1765
1765
1765

Decyzja o powołaniu Sceny Narodowej (stałego teatru publicznego w Warszawie) złożonego z trzech scen: polskiej, francuskiej i włoskiej.
Pierwsza sztuka została wystawiona w maju 1765 r. >>>Teatr Narodowy
Reforma monetarna, czyli powołanie Komisji Menniczej. W efekcie w 1766 r wypuszczona została w kraju nowa srebrna moneta
Założenie Szkoły Rycerskiej, inaczej Korpusu Kadetów. Miała kształcić i wychowywać prawych i światłych obywateli, patriotów. Pierwsi
uczniowie rozpoczęli naukę w połowie 1765 r.. Szkołę ukończyli m.in. Tadeusz Kościuszko czy bratanek króla, ks. Józef Poniatowski
Otwarcie Teatru Narodowego <<< Scena Narodowa
Obiady czwartkowe, które odbywały się na Zamku Królewskim lub w Łazienkach. Podczas nich król gościł poetów, pisarzy, tłumaczy,

1770-1777

historyków lub ogólnie ludzi uczonych i światłych. Obiady były to spotkania mające na celu kultywowanie języka polskiego i kultury, podczas
obiadów omawiano sprawy kulturalne, aktualne wydarzenia polityczne. Brali w nich udział biskup Ignacy Krasicki, ksiądz Adam
Naruszewicz, ksiądz Stanisław Konarski, artysta Marcello Bacciarelli i inni

14.10.1773
1775
1782

Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego ministerstwa oświaty, które z majątku przejętego po rozwiązanym Zakonie
Jezuitów zakładało szkoły parafialne, średnie i wyższe w oparciu o ówczesną wiedze. Język polski zastąpił w tych szkołach łacinę
Powołanie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych w celu opracowania nowoczesnych podręczników oraz unowocześnienia metod nauczania
Król Stanisław August Poniatowski otworzył dla społeczeństwa swoją bibliotekę, która gromadziła oprócz książek, także ryciny, mapy i
numizmaty
Ukazywanie się w tych latach czasopisma „Monitor” z inicjatywy króla. Redaktorami zostali Ignacy Krasicki oraz Franciszek Bohomolec.

1765-1785

Zadaniem czasopisma było krytykowanie zacofania szlachty, jej niepatriotycznych postaw, ale także postulowanie przeprowadzenia reform w
duchu oświeceniowym.
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