
 
Święto Narodowe 
Trzeciego Maja  

To polskie święto państwowe obchodzone 3 maja. W 2018 roku wypada ono w czwartek. 
Dzień Konstytucji 3 Maja w Polsce jest obchodzony od 1919 roku, jednak w okresie PRL-u 
został zniesiony i następnie, w 1990 roku, przywrócony. Uchwalenie Konstytucji 3 maja 
zostało uznane za święto już 5 maja 1791.  

3 maja jest to także dzień wolny od pracy. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zazwyczaj 
świętowane jest także poprzez różnego typu parady, marsze, zawody sportowe i pikniki 
rodzinne. Z okazji święta organizowane są liczne pochody trzeciomajowe w różnych 
miastach w Polsce. Odbywają się także oficjalne uroczystości, gównie o charakterze 
wojskowym.  

  

3 maja - jakie wydarzenie upamiętnia Święto Konstytucji 3 Maja? 
Święto Narodowe 3 Maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 
roku. Ustawa ta regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na 
świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. 
Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w 
październiku 1788.  
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Obchody w różnych miastach: 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało), 
rzadziej Święto Ciała i Krwi Pańskiej)  

 W  Kościele Katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, 
święto nakazane.   

Wierni katolicy szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i 
wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół katolicki 
obchodzi także w Wielki Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się również Mękę 
Jezusa Chrystusa, uroczystość Bożego Ciała natomiast ma charakter dziękczynny i 
radosny. W Polsce obchodzi się ją w 
czwartek po Uroczystości Trójcy 
Świętej, a więc jest to święto 
ruchome, wypadające zawsze 60 dni 
po Wielkanocy. Najwcześniej może 
przypaść 21 maja, najpóźniej 24 
czerwca. W niektórych krajach 
przenoszone jest na kolejną 
niedzielę. 
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Pomysły na majówkę dla aktywnych 

Wycieczki rowerowe 
Przygotuj rower i wyrusz w trasę po okolicy lub nawet dalej. Wcześniej zaplanuj podróż 
nanosząc miejsca warte odwiedzenia na mapę. Możesz do tego wykorzystać aplikacje 
rowerowe, które nie tylko pozwalają zmierzyć przebyty dystans czy średnią prędkość na 
danym odcinku, ale także umożliwiają tworzenie własnych tras lub korzystanie ze szlaków 
już opisanych przez innych użytkowników.  

 
Jazda na rolkach 

Być może jeszcze nie miałeś okazji jeździć na rolkach? Pora to zmienić! Ten sport 
przyniesie mnóstwo korzyści twojej sylwetce - świetnie modeluje nogi, pośladki, spala 
kalorie (nawet 700 kcal na godzinę), a także poprawia kondycję. 

Parki linowe i wspinaczkowe  
Dla fanów aktywności fizycznej w majówkę czynne będą wszystkie parki linowe i 
wspinaczkowe. To świetna rozrywka także dla tych, którzy zazwyczaj nie potrzebują dużej 
dawki adrenaliny. Do parku linowego można wybrać się z całą rodziną - w większości 
takich miejsc profesjonalni instruktorzy oferują naukę wspinaczki lub zjeżdżania po linie 
dla najmłodszych. 
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Pomysły na majówkę dla leniwych  
Sięgnij po gry planszowe 

Choć niektórzy uważają, że to dziecinada to uwierz, że coraz więcej dorosłych sięga 
właśnie po gry planszowe. Wybór w sklepach jest ogromny, każdy znajdzie coś dla siebie! 
Idealny sposób na spędzenie czasu ze znajomymi lub rodziną, kiedy za oknem zimno i 
deszczowo.  

Może piknik?  
Nie ma nic lepszego niż odpoczynek na świeżym powietrzu. Czas zostawić komputer i 
nasze małe cztery ściany. Zrób kilka przekąsek, zaproś znajomych i idźcie do pobliskiego 
parku. By urozmaicić sobie czas możecie pograć w badmintona albo porzucać frisbee. Im 
Was więcej tym lepiej.  

Grillowanie 

Majówka dla wielu stała się tradycyjnym rozpoczęciem sezonu grillowego. Jeżeli kupimy 
przenośnego i jednorazowego grilla w supermarkecie, to wydamy około 15 złotych. 
Zestaw zwykle zawiera brykiet, więc nie musimy się nim martwić.  
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Odpocznij i naładuj baterie.  

Jesteś zmęczona nauką do sprawdzianów? A może zdajesz w tym roku maturę? 
Wygospodaruj sobie chociaż jeden dzień i spędź go na lenistwie. Łóżko, herbata i dobra 
książka lub film. O tak! Zobaczysz, że na drugi dzień będziesz wypoczęta i gotowa do 
działania! Szalone wybuchy fajerwerków z nagłymi zwrotami akcji to wynik wsypania do 
„bomby”, luzem i chaotycznie, najróżniejszych gwiazdek. To pozwala na pójście na żywioł. 
Jeżeli różne gwiazdy wsypie się do rury umieszczonej na ziemi (czyli racy), po odpaleniu 
uzyskuje się efekt erupcji wulkanicznej. 

 

Polacy najchętniej wyjeżdżają z granicę ale także 
jeżdżą nad morze , w góry lub na mazury. 
Często odwiedzanym państwem jest Hiszpania. Ludzie wyjeżdżający nad morzę 
najczęściej jeżdżą do trójmiasta. Osoby , które jadą w góry udają się do 
Zakopanego lub okolic. Ludzie na mazury najczęściej jadą  do Mikołajek.  
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W maju najbardziej oczekiwaną premierą w 
świecie gier komputerowych jest dodatek do gry 

fifa 18 World Cup Russia i bardzo ciekawą 
informacją jest to że ten dodatek jest darmowy, 

dostępny dla wszystkich posiadaczy fify 18. 

  

Następną premierą, która też jest warta uwagi jest  ulepszona wersja gry FarCry 3 która 
swój debiut miała na xbox 360 i Playstation 3 oraz komputery osobiste, teraz gra dostanie 
nową odświerzoną grafike i będzie ona dostępna na xbox one i Playstation 4. 
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KAJMAKOWY SERNIK NA ZIMNO NA SPODZIE 
BROWNIE 

SKŁADNIKI 
SPÓD BROWNIE 

• 100 g masła 
• 100 g gorzkiej czekolady 
• 2 małe jajka 
• 100 g cukru 
• 70 g mąki 
• szczypta soli 
• 1/3 łyżeczki proszku do pieczenia 

MASA KAJMAKOWA 

• 1 i 1/2 łyżki stołowej żelatyny spożywczej (nie - fix) 
• 500 g mascarpone 
• 250 ml śmietanki kremówki 30% (schłodzonej) 
• ok.  450 - 500 g kajmaku z puszki 

DEKORACJA 

• 100 g orzechów pekan 
• kilka krówek 
• 50 g czekolady deserowej lub gorzkiej 
• 2 łyżki oleju 

PRZYGOTOWANIE 

SPÓD BROWNIE 

• Piekarnik nagrzać do 160 stopni C. Masło pokroić w kostkę i włożyć do rondelka, dodać połamaną 
na kosteczki czekoladę i cały czas mieszając roztopić na małym ogniu, zdjąć z ognia. 

• W oddzielnej misce rozmiksować lub wymieszać rózgą jajka z cukrem. Dodać do nich roztopioną 
czekoladę z masłem i zmiksować lub wymieszać rózgą na gładką masę. 

• Dodać mąkę, sól oraz proszek do pieczenia, zmiksować na jednolite ciasto. Dno formy o 
średnicy 26 cm wyłożyć papierem do pieczenia, zapiąć obręcz wypuszczając papier na zewnątrz. 
Wyłożyć ciasto i wstawić do piekarnika na ok. 20 minut, aż ciasto lekko urośnie. Wyjąć z 
piekarnika i ostudzić. 

MASA KAJMAKOWA 

• Do większej miski wlać 4 łyżki wrzącej wody, wsypać żelatynę i rozpuścić, co chwilę mieszając. 
Ostudzić. 

�7

GAZETKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W WARSZAWIE IM. STANISŁAWA STASZICA 

 MAJ/CZERWIEC 2018



• Mascarpone i śmietankę ubijać razem mikserem przez ok. 2 minuty na puszystą i gęstą masę. 
Dodać 2/3 kajmaku z puszki i ubijać jeszcze przez ok. 30 sekund. 

• Dodawać po łyżce ubitej masy do ostudzonej, ale jeszcze płynnej żelatyny, za każdym razem 
mieszając rózgą lub łyżką. Po połączeniu wszystkich składników wyłożyć masę na ostudzony spód 
brownie. 

DEKORACJA 

• Na wierzch wysypać posiekane orzechy oraz pokrojone na kawałeczki krówki. Wstawić do lodówki 
do stężenia na kilka godzin lub najlepiej na całą noc. 

• W międzyczasie lub przed podaniem (jak nam wygodniej) polać deser resztą kajmaku (podgrzać 
go w rondelku z łyżką mleka) oraz roztopioną z olejem czekoladą. 

MAKOWIEC NA KRUCHYM CIEŚCIE 
SKŁADNIKI 

CIASTO KRUCHE 

• 300 g mąki pszennej 
• 200 g masła (zimnego) 
• 50 g smalcu lub masła (zimnego) 
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
• 1 łyżka cukru wanilinowego 
• 70 g cukru pudru 
• 3 żółtka 

MASA MAKOWA 

• 1 puszka masy makowej 850 g (np. z bakaliami) 
• 3/4 szklanki orzechów pekan lub włoskich 
• 3/4 szklanki suszonej żurawiny 
• 2 płaskie łyżki bułki tartej 
• 3 białka 

ORAZ 

• lukier cytrynowy + łyżka kandyzowanej skórki pomarańczowej 
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PRZYGOTOWANIE 

CIASTO KRUCHE 

• Do mąki dodać pokrojone w kosteczkę masło, smalec, proszek do pieczenia, cukier puder i cukier 
wanilinowy. Siekać składniki lub rozdrabniać dłońmi lub mieszadłem miksera na drobną kruszonkę. 

• Dodać żółtka (białka zachować do masy makowej) i połączyć składniki w jednolite ciasto, włożyć 
do lodówki. Ciasto kruche można zagnieść w misce, na stolnicy lub w mikserze planetarnym. 

MASA MAKOWA 

• Masę makową wymieszać z drobno posiekanymi orzechami, posiekaną suszoną żurawiną oraz 
bułką tartą. Białka ubić na sztywno z małą szczyptą soli. Delikatnie wymieszać z masą makową. 

• Kruche ciasto podzielić na 2 części. Jedną część pokroić na plastry i wylepić nimi spód 21 x 25 
cm lub 24 cm tortownicy. Wyłożyć masę makową. 

• Resztę ciasta rozwałkować i wyciąć paski, ułożyć je na zakładkę na wierzchu masy makowej. 
Wstawić do piekarnika i piec w 180 stopniach Cprzez ok. 35 minut na złoty kolor. 

• Po ostudzonym cieście polać ostudzonym lukrem wymieszany ze skórką pomarańczową. 

WSKAZÓWKI 

Można użyć samej masy makowej już bez dodatku orzechów i suszonej żurawiny. 

PROSTA SZARLOTKA 

SKŁADNIKI 

• 300 g mąki pszennej 
• 200 g masła (zimnego) lub masła roślinnego, margaryny 
• 50 g smalcu (lub masła) 
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
• 70 g cukru 
• 1 op. cukru wanilinowego 
• 1 jajko 
• 1,5 kg jabłek* 
• 1/2 łyżeczki cynamonu 
• cukier puder 
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PRZYGOTOWANIE 

• Niedużą foremkę o wymiarach ok. 21 x 25 cm lub tortownicę o średnicy 24 cm posmarować 
masłem i wyłożyć papierem do pieczenia. 

• Zagnieść ciasto kruche: do mąki dodać pokrojone w kosteczkę masło oraz smalec, proszek do 
pieczenia, cukier i cukier wanilinowy. Siekać składniki lub rozdrabniać dłońmi lub mieszadłem 
miksera na drobną kruszonkę. 

• Dodać jajko i połączyć składniki w jednolite ciasto. Rozpłaszczyć je nieco, zawinąć w folię i włożyć 
do lodówki. 

• Jabłka obrać, pokroić na ćwiartki i wyciąć gniazda nasienne. Pokroić na plasterki i włożyć do 
garnka. Dodać cynamon i podgrzewać pod przykryciem przez ok. 10 - 15 minut aż jabłka zmiękną 
i się rozpadną, w międzyczasie od czasu do czasu zamieszać. Można doprawić cukrem jeśli jabłka 
są bardzo kwaśne. 

• Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Rozwałkować połowę ciasta podsypując mąką, wylepić spód 
formy. Dodać jabłka a na nich położyć drugą część rozwałkowanego ciasta. Wstawić do piekarnika 
i piec przez ok. 35 - 40 minut na złoty kolor. Posypać cukrem pudrem. 

WSKAZÓWKI 

* najlepsze są jabłka twarde i kwaśne np. odmiany szara reneta. Można użyć prażonych jabłek ze słoika 
(1 litrowy słoik). 
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