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6.3 Ostatnia wolna elekcja

1 Uzupełnij zdania.

W 1764 roku na króla Polski wybrano stolnika litewskiego 
. Był on popierany 

przez carycę Rosji , która liczyła na to, że nowy 
władca Polski będzie jej całkowicie posłuszny. Tymczasem król zaczął 
reformować kraj. W 1765 roku założył placówkę kształcącą przyszłych 
urzędników i ofi cerów – .
Jej wychowankiem był między innymi 

 – bohater o wolność Polski i USA.

2 Przeczytaj fragment Hymnu do miłości ojczyzny autorstwa Ignacego 
Krasickiego. Pieśń stała się hymnem kadetów Szkoły Rycerskiej. 
Do czego zachęca młodych ludzi? Jaką ma wymowę?

Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe1 smakują trucizny.
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe2.
Kształcisz3 kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz4 w umyśle rozkoszy prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

Źródło: I. Krasicki, Święta miłości kochanej ojczyzny,
 w: W. Podgórski, Polskie pieśni hymniczne, Warszawa 1991

1 Zjadłe – jadowite.
2 Niezelżywe – niehańbiące.
3 Kształcisz – tu: upiększasz.
4 Gnieździsz – tu: mieścisz, zawierasz w sobie.
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5 Napisz, czym w historii Polski zapisał się Tadeusz Rejtan. 

6 Przeczytaj dwie opinie o Tadeuszu Rejtanie. Napisz, z czego wynikały 
rozbieżności w ocenie jego czynu.

Opinia 1 Opinia 2

On godzien, aby z wszystkich zdjąć 
ordery i jemu na piersiach zawiesić.

Jeden z generałów o Rejtanie.

Wzburzyciel pokoju powszechnego 
i buntownik przeciwko ojczyźnie.

Fragment wyroku na Rejtana.

7 Napisz, na lekcjach z jakich przedmiotów uczniowie szkół pod opieką 
KEN rozwijali wiedzę dotyczącą wymienionych zagadnień 
i kształtowali opisane umiejętności. 

poznawanie mowy ojczystej – 
logiczne myślenie, umiejętność liczenia – 
kształtowanie dumy z dokonań przodków – 
zapoznanie się z kulturą innych państw – 
zrozumienie mechanizmów rządzących światem – 

Czy wymienione wyżej wiadomości i umiejętności uważasz 
za potrzebne i przydatne? Uzasadnij odpowiedź.

8 Na podstawie tekstu źródłowego ze s. 166 w podręczniku napisz, 
czy w twojej szkole są stosowane zalecenia KEN. Jeśli tak, to które?
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