Klasa VI
Środa 15 kwietnia. Wykonaj zadania i odeślij na adres mailowy

Temat: Polska w XVIII w.-praca ze źródłami historycznymi .
Zadania:
1) Przeczytaj uważnie fragment dzieła Normana Davisa, Boże igrzysko, XX
wiek(Konstytucja 3 Maja) i odpowiedz na pytania:
We wszystkich wydanych przez historyków polskich tomach dotyczących okresu od roku 1788 do 1794
bardzo mało miejsca poświęcono informacji, że żaden ze wspaniałych projektów reform nigdy nie
doczekał się realizacji. Ani Konstytucja 3 maja, ani Uniwersał połaniecki Kościuszki nigdy nie zostały
wprowadzone w życie*. O przyszłości mieszkańców Polski i Litwy decydowali nie reformatorzy czy
rewolucjoniści, lecz despoci z Petersburga, Wiednia i Berlina. Właśnie w tym okresie historyk spotyka
się po raz pierwszy z ową polską tradycją, która wymaga, aby zwracać większą uwagę na to, czego
ludzie mogliby sobie byli życzyć, niż na to, co się istotnie wydarzyło. Postawa taka zaciemnia
nierzadko obraz przeszłości. Choć jest to niewątpliwie fakt godny pożałowania, trudno byłoby
utrzymywać, że Tadeusz Kościuszko wywarł równie skuteczny wpływ na bieg historii Polski co
Katarzyna Wielka czy konfederaci targowiccy.
Norman Davies, Boże igrzysko, XX wiek
* Uwaga: W rzeczywistości Konstytucja 3 maja obowiązywała przez rok. W tym czasie nie zdołano
jednak wprowadzić w życie wszystkich jej postanowień.

Praca z tekstem
1. Jaką informację, według Daviesa, polscy historycy traktują jako mało istotną?
2. Wyjaśnij, o jakiej polskiej tradycji pisze autor. Dlaczego, jego zdaniem, zaciemnia ona obraz
przeszłości?
3. Czy zgadzasz się z opinią autora, że Katarzyna II i konfederaci targowiccy wywarli większy wpływ
na dzieje Polski niż Tadeusz Kościuszko? Uzasadnij swój sąd.

2) Przeczytaj fragment tekstu: Tajna instrukcja Katarzyny II 1763r. (Poniatowski kandydatem
na króla Polski) i odpowiedz na pytania:
Jest rzeczą nieodzowną, abyśmy wprowadzili na tron polski Piasta dla nas dogodnego, użytecznego
dla naszych rzeczywistych interesów, jednym słowem człowieka, który by wyłącznie nam zawdzięczał
swoje wyniesienie. W osobie hrabiego Poniatowskiego znajdujemy wszystkie warunki niezbędne dla

dogodzenia nam i skutkiem tego postanowiliśmy wynieść go na tron Polski.
Tajna instrukcja Katarzyny II, 1763 rok

Praca z tekstem

Kogo i dlaczego Katarzyna II zamierza osadzić na polskim tronie?
3) Ułóż krzyżówkę do hasła: ROZBIORY

