
15.06 PONIEDZIAŁEK 

Temat: Monarchia stanowa w Polsce 

Przypominam, że za czasów plemiennych wszyscy członkowie plemienia byli sobie równi, wszyscy 

wszystko robili razem (polowali, szyli, ubrania, bronili terytorium), a decyzje podejmowano wspólnie 

na wiecach. Szybko jednak zauważono, że lepiej podzielić się zajęciami. Jedni mieli zająć się rolą, inni 

rzemiosłem, a inni mieli zająć się walką. Najsilniejszego woja wybierano wodzem. Potem władza 

zaczęła przechodzić z ojca na syna – była dziedziczna.  

Tak więc mieliśmy w Polsce kilka stanów – najniższy to ci, którzy uprawiali ziemię i hodowali 

zwierzęta – chłopi 

Dalej mieszczaństwo – wykonujący zawody rzemieślnicze 

Potem duchowieństwo – zakonnicy i księża 

I w końcu rycerstwo, późniejsza szlachta – zajmująca się obroną 

 

Grupa zajmująca się bronieniem miała żyć z pracy grupy zajmującej się żywnością (czyli chłopami) i 

rzemiosłem (czyli późniejszymi mieszczanami) i na nich zaczęła się bogacić. Następnie zaczęła 

zyskiwać coraz to więcej praw. Mając pieniądze, mogli zapłacić najemnikom, by armia była większa. 

Władcy tego pragnęli, ale jak zmusić wojów (późniejszych rycerzy, a w końcu szlachtę), by wyłożyli 

pieniądze, by wojsko było większe? Król musiał coś im dać i w ten sposób pozbywał się swojej władzy 

na rzecz rycerstwa. Tak było aż do momentu, gdy król zaczął rządzić razem ze szlachtą. 

 

 

Za rządów Jana Olbrachta zaczęto zwoływać regularnie polskie sejmy. Pierwszy odbył się już w 1493 r. 

Król przestawał rządzić samodzielnie, a pytał się szlachty o ważniejsze sprawy dotyczące kraju. 

Wyglądało to tak, że rozsyłał listy z zapytaniem o zmiany, które chciał przeprowadzać, szlachta 

zbierała się w swoich ziemiach, gdzie mieszkała (województwach), a następnie wysyłała 2 posłów z 

odpowiedzią do króla. Zbieranie się szlachty na swoich ziemiach nazywamy SEJMIKAMI ZIEMSKIMI, a 

przyjazd delegacji tych sejmików do króla będziemy nazywać SEJMEM. Król miał swoich doradców – 

czyli oprócz sejmu (zjeżdżających się po 2 wybranych przez sejmiki posłów z każdej ziemi), była 

jeszcze stała grupa senatorów. W skład senatu wchodzili arcybiskupi, biskupi, wojewodowie, 

kasztelanowie i najwyżsi urzędnicy państwa mianowani przez króla. 

 

Za rządów następnego króla – Aleksandra, król przestał rządzić samodzielnie. W 1505 r. król 

na sejmie w Radomiu podpisał dokument, który przeszedł w historii pod nazwą „Konstytucja Nihil 

novi” (nihil novi po łacinie znaczy nic nowego). Od tego momentu król nie miał prawa podejmować 

żadnej nowej decyzji bez zgody szlachty. Od 1505 r. mamy więc Rzeczpospolitą szlachecką. Król nie 

może rządzić samodzielnie, a wszystkie decyzje są konsultowane ze szlachtą na sejmach. 

 

 


