
 
 

DWÓJECZKA 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 

Wydanie specjalne - z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 

Nr 5     Maj   2020/2021 

 
 

  
 

 

 

 

	



*** Dwójeczka*** 
 

 2 

CO W TRAWIE PISZCZY? PRZEKONAJCIE SIĘ SAMI 
 
• Świętowanie w maju      str.3  

• Konstytucja 3 Maja      str. 4-7  

•  Szkolna gra dla uczniów     str. 7  

klas IV-VIII 

• Konkursy        str. 8-9  

• Kącik sportowy       str. 9-10 

•  Zgadywanka       str. 10 

• Kącik słodkości         str. 11 

• Majowe przysłowia      str. 12 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
	 
 

 
 
 
 

 
 



*** Dwójeczka*** 
 

 3 

 
Świętowanie w maju, czyli polska majówka 

Na naszych oczach rozkwita jeden z najpiękniejszych 
miesięcy w roku – maj. W maju ziemia zaczyna się maić, 
czyli stroić, odkrywać całe swoje bogactwo. Ogrody 
zapełniają się wielokolorowymi kwiatami. Bujnie zakwitają 
rośliny jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie. kwitną 
konwalie, piwonie, niezapominajki. Łąki przebierają w 
kolorach, szukając najodpowiedniejszego dla siebie:  są  

Wiesława – opiekun 
redakcji 

żółte, gdy zakwita mniszek lekarski, niebieskie, gdy kwitną chabry, różowe, 
gdy powodzią kwiatów szturmują je maki.  W sadach  gałązki  drzew  
przystrajają się  w  białe kwiaty i wyglądają  jak panny młode szykujące się do 
ślubnej ceremonii.    

Dla Polaków „majówka” to czas radosnego kontemplowania przyrody w 
gronie rodziny i  znajomych.    

W maju wspominamy również ważne dla nas, Polaków wydarzenie. Tym 
wydarzeniem jest uchwalenie Konstytucji. I  choć miało to miejsce dawno, bo w 
1791 roku, po dziś dzień jesteśmy dumni z jej postanowień, bowiem są one 
wyrazem odpowiedzialności tej części społeczeństwa polskiego, dla których 
słowa: Bóg, honor, Ojczyzna były zobowiązaniem.  
Uchwalenie pierwszej w Europie konstytucji upamiętniają także  słowa licznych  
pieśni.   Najsłynniejszą spośród nich jest  Pieśń  Trzeci maj Litwina znana 
również pod nazwą  Mazurek 3 Maja, Trzeci Maj.     

Tekst pieśni powstał z okazji czterdziestej rocznicy uchwalenia konstytucji, 
podczas powstania listopadowego, którego uczestnikiem był autor tekstu, 
pochodzący z Litwy, Rajnold Suchodolski - poeta, działacz  niepodległościowy. 
Należał do tajnego Towarzystwa Zorzan, związanego z filomatami. Po wybuchu 
powstania 1830 roku wstąpił do Towarzystwa Patriotycznego, był żołnierzem 
gwardii honorowej, następnie podchorążym 5 pułku strzelców pieszych. Na 
skutek odniesionych ran w bitwie pod Ostrołęką, zginął w czasie obrony 
warszawskiej Pragi.  

Jego utwór należy do najbardziej żywotnych pieśni historycznych. 
Szczególną rolę spełnia on podczas obchodów rocznicowych upamiętniających 
ogłoszenie konstytucji. Odbywają się one 3 maja  na Placu Zamkowym w 
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Warszawie. Ceremoniał tych uroczystości przewiduje wykonanie Mazurka 
podczas podnoszenia flagi państwowej. 
 Śpiewać pieśń możemy oczywiście nie tylko podczas  oficjalnych  
uroczystości. A zatem, ciesząc się majowym miesiącem, z radością zanućmy: 
Witaj Maj, piękny Maj,  
U Polaków błogi raj!  

 
 

Konstytucja 3 Maja 
 
Konstytucja z 3 Maja 1791 roku była pierwszym takim 
aktem w Europie i drugim na świecie (po Stanach 
Zjednoczonych, gdzie tekst Konstytucji uchwalono w 1787 
roku). Miała na celu zachowanie całości i suwerenności 
państwa. Ustalała zasadnicze podstawy ustroju 
Rzeczpospolitej, jako monarchii konstytucyjnej. Za cel 
stawiała sobie przede wszystkim rozwiązanie konfliktu 
pomiędzy „majestatem a wolnością”, czyli królem 
i  Rzeczpospolitą.  
 
 

Jagoda - redaktor 
Wstęp do Konstytucji 3 Maja 

 
W imię Boga w Trójcy świętej Jedynego. 
Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król polski, wielki książę litewski, 
ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, 
inflancki, smoleński, siewierski i czernichowski, wraz ze stanami 
skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając 
że los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej 
jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego 
wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej 
dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących 
obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą 
egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, 
którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na 
wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, 
które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla 
ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą 
stałością ducha niniejszą Konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za 
niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym 
wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do 
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której to Konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować 
się mają. 

 

 
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja – obraz Jana Matejki, 1891 rok 

 
Autorami konstytucji byli: król, Stanisław August Poniatowski, Ignacy 

Potocki,  Hugo Kołłątaj oraz Stanisław Małachowski. Nie obeszło się bez 
przeszkód podczas obrad, w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie 
Sejmu Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych 
(Rosji, Prus czy Austrii), sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja 
nadarzyła się 3 maja 1791 roku, wówczas to wielu jej przeciwników nie 
powróciło jeszcze z wielkanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych obradach na 
Zamku Królewskim w Warszawie, Sejm zatwierdził Konstytucję, a król  ją 
podpisał.  

Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako  ostatnią wolę i testament 
gasnącej Ojczyzny. 

 
Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, 

wykonawczą i  sądowniczą.  
Władzę ustawodawczą posiadał dwuizbowy parlament.Władzę 

wykonawczą posiadała Rada Królewska. Władzę sądowniczą miały sprawować 
sądy - sąd sejmowy, sądy ziemskie, Trybunał Koronny i sądy miejskie (zasada 
trójpodziału władz). 

Konstytucja ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty 
zagrodowej, tak zwanej gołoty. Celem ograniczeń względem szlachty było 
zapobieżenie możliwości przekupstwa biednego szlachcica przez agentów 
obcego państwa. Konstytucja potwierdzała przywileje mieszczańskie, nadane w 
akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku, na mocy którego mieszczanie mieli 
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prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, prawo 
zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej a 
także prawo nabywania szlachectwa. Miasta miały prawo do wysłania na sejm 
24 plenipotentów jako swoich przedstawicieli, którzy mieli głos w sprawach 
dotyczących miast. Akt ten obejmował pospólstwo opieką prawa i administracji 
rządowej. 

Konstytucja 3 Maja znosiła takie  narzędzia władzy szlacheckiej 
jak liberum veto, konfederację, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa 
sejmików ziemskich.   

W dniu jej ustanowienia przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga 
Narodów, a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska.  Zniesiona 
została też wolna elekcja, jej miejsce zajął system dziedziczenia tronu, który po 
śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego miał przejąć władca z dynastii 
Wettynów.   

Aby czuwać nad bezpieczeństwem państwa, wprowadzono do niej zapis 
dotyczący istnienia stałej armii, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy 
żołnierzy oraz ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla 
duchowieństwa – gołota, mieszczanie i  chłopi byli zwolnieni z płacenia 
podatku.   

Katolicyzm został uznany za religię panującą, jednocześnie zapewniono 
swobodę wyznań.  

Aby Konstytucja była zawsze aktualna, co 25 lat miał się zbierać Sejm 
Konstytucyjny, który miałby prawo zmienić zapisy w konstytucji. 

Konstytucja 3 Maja przetrwała czternaście miesięcy, prawa które 
wprowadzała do zdemoralizowanej przez przywileje Rzeczpospolitej, były nie 
do zaakceptowania przez warstwę magnacką. To oni, obok szlachty zagrodowej, 
stracili najwięcej. Z dniem, kiedy tzw. gołota została odsunięta od władzy 
państwowej, magnateria, często na zlecenie agentów pruskich czy rosyjskich, 
nie mogła kupczyć ustawami, czy zgłaszać liberum veto ustami przekupionych 
posłów.  

W dniu 27 kwietnia  1792 roku w Petersburgu zawiązała się konfederacja, 
później nazwana targowicką. Należeli do niej Szczęsny Potocki, Ksawery 
Branicki i Seweryn Rzewuski. Na ich „prośbę” połączone siły targowiczan, w 
liczbie 20 tysięcy i   armii rosyjskiej, w liczbie 97 tysięcy, wkroczyły do Polski.  
Król zdołał wystawić tylko 37 tysięczną armię, składającą się z rekrutów. Mimo 
kilku wygranych bitew, kiedy wojska rosyjskie dotarły pod Warszawę, król 
zdecydował się na kapitulację i przyłączenie do targowiczan. Armia polska 
poszła w rozsypkę, a sen o wolności umarł na kolejny wiek. 
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Aktualności  Dwójeczki  
Szkolna gra dla uczniów klas IV-VIII 
 
Konstytucja 3 Maja 
W związku z obchodami kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
Samorząd Uczniowski pod opieką Pań: Joanny Konary i Natalii Stachowiak 
zorganizował grę dla uczniów  klas 4-8.  
Przedstawiciele klas otrzymali bardzo szczegółowe, wyczerpujące informacje 
dotyczące przygotowania quizu dla koleżanek i kolegów z wyznaczonego 
wcześniej zespołu klasowego quiz dotyczący wydarzeń związanych z 
uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Zadanie uczniowie przygotowują na 
platformie KAHOOT.  
Gra zostanie przeprowadzona w dniach 4-10.05.2021r. na godzinie 
wychowawczej. 
Za udział w grze osoby, które  wezmą w niej udział, otrzymają punkty plusowe 
do zachowania:  
I – III miejsca +15 punktów  
pozostali +10 punktów  
 
Życzymy owocnej zabawy wszystkim jej uczestnikom 
 
        Krystian - redaktor 
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Konkursy 
 
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Rękodzieła Artystycznego “Skarpetkostwory” dla 
ucznia naszej szkoły  
 

 
 
 
Za nami Ogólnopolskim Konkursie Rękodzieła Artystycznego 
“Skarpetkostwory” organizowanym przez Miejski Dom Kultury nr 2 w 
Poznaniu. Zadanie polegało na stworzeniu pluszowej zabawki ze skarpety. 
Forma i rodzaj wykorzystanych materiałów są dowolne. ”   
Uczeń naszej szkoły, Cyprian Plewiński z klasy 4c zajął w tym konkursie II 
miejsce. 
Nam również bardzo podoba się ta praca i podziwiamy kreatywne podejście do 
tematu, a Cyprianowi serdecznie gratulujemy! 

Małgorzata Śliwińska 
 
 Ilustracja do mojej ulubionej książki  
Panie ze szkolnej świetlicy zapraszają uczniów naszej szkoły do udziału w 
konkursie „Ilustracja do mojej ulubionej książki”. 
 
Poniżej przedstawiamy cele konkursu oraz jego regulamin. 
Cele: 

§ Propagowanie twórczości literackiej 
§ Inspirowanie do pracy twórczej 
§ Rozbudzanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci 

Regulamin konkursu: 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły. 
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2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji do swojej 
ulubionej książki. Prace mogą być oparte na autentycznej treści 
książek lub własnej inspiracji twórczej. 

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną na kartce 
formatu A3 lub A4 

4. Podpisane prace; nazwisko, klasa prosimy złożyć w świetlicy szkolnej 
do dnia 14 maja 2021 roku. 

5. Na zwycięzców czekają dyplomy, drobne upominki. 
Organizator:  świetlica szkolna 

 Kącik sportowy 
 
 
„Łucznictwo tradycyjne to sztuka posługiwania  się 
repliką bądź rekonstrukcją łuku historycznego, 
wyglądem oraz charakterystyką zbliżoną do 
zachowanych egzemplarzy historycznych przy 
użyciu dawnych technik strzeleckich. W łucznictwie 
tradycyjnym można  
 
 
 

Krystian - redaktor 
wyróżnić dwa style strzelania: przy użyciu techniki śródziemnomorskiej, jak w 
łucznictwie sportowym, oraz przy użyciu pierścienia łuczniczego, tzw. zekiera. 
Osobną formą łucznictwa tradycyjnego jest łucznictwo konne”. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ucznictwo  
 
Łucznictwo sportowe, dzieli się na:  
-łucznictwo na torach otwartych  
-łucznictwo halowe   
-łucznictwo polowe  
-łucznictwo niepełnosprawnych  
-łucznictwo biegowe  
-łucznictwo-do celu na odległość  
-łucznictwo-strzelanie na odległość  
-łuczniczy biathlon   
-łucznictwo 3D  
Tory łucznicze-muszą być równe, skoszone i skierowane w kierunku 
północnym.  
Mężczyźni strzelają z 90, 70, 50 i 30m.  
Kobiety strzelając 70, 60, 50 i 30m.  
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Tarcze-mają pola punktowe 1-10 i jedno najmniejsze pole „x". Różne tarcze 
mogą mieć 122, 80, 60, 40cm. Dodatkowo na torach otwartych używa się 
tarcz 80cm na, których usuwa się pola 1-5 lub 1-4. W czasie zawodów 
halowych, stosuje się tarcze 60,40cm z usuniętymi polami 1-5 (zostają pola 10-6 
a tarcza ma 30 i 20cm)  
Na tarczy jest pięć kolorów:  
-złoty (punkty 10, 9)  
-czerwony (punkty 8, 7)  
-niebieski (punkty 6, 5)  
-czarny (punkty 4, 3)  
-biały (punkty 2, 1 i 0)  

   

ZGADYWANKA Z HASŁEM 

 
Litery z kolorowych pól, czytane kolejno, 

utworzą rozwiązanie. 
    
 
 
 
 

Justyna – redaktor 

 
 
 
 
 

                      

 
 
 
 
 
 
 

                     

 
 

 
Rozwiązanie:   _   _   _   _   _   _   _   _   _           _    _   _   _   _ 
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            MALINOWE 
SERNIKOBROWNIE 
Coś słodkiego na majówkę 
    Składniki na brownie:  
      * 200g masła 
       * 100g czekolady gorzkiej 
       * 100g czekolady deserowej ( lekko gorzkiej) 
       * 3 jajka  
       * 200g cukru 
       * 135g mąki 
       * ½ łyżeczki proszku do pieczenia 
       

  Składniki na masę serową:  
 * 500g twarogu sernikowego ( np. mielonego z wiaderka) 
 * 100g cukru 
 * 1 budyń waniliowy  
 * 2 jajka 
 * 100ml śmietanki 36% 
 * 200g malin ( mogą być mrożone) 
                                                               
Przygotowanie na brownie: 
Piekarnik nagrzać do 175 stopni C. Przygotować foremkę o wymiarach ok. 
20 cm x 30cm, wyłożyć ją papierem do pieczenia. Masło pokroić w kosteczkę i 
włożyć do rondelka, dodać połamaną na kosteczki czekoladę i na minimalnym 
ogniu roztopić, co chwilę mieszając. Odstawić z ognia . 
Przygotowanie na masę serową:  
Ser przełożyć do miski, dodać cukier, budyń i jajka. Miksować przez ok. 1 
minutę do połączenia się składników, następnie dodać śmietankę i miksować 
jeszcze przez ok. 2 minuty. Dodać 2/3 ilości malin i zmiksować je z masą, tak 
aby maliny się rozpadły ( można maliny wcześnie rozgnieść widelcem). Na dno 
formy wyłożyć brownie, następnie łyżką wykładać masę serową ( miejscowo, 
po ok. 2 łyżki). Za pomocą łyżki przemieszać miejscami ciasto. Posypać resztą 
malin. Wstawić do piekarnika i piec przez ok. 40-50 minut, aż warstwa serowa 
zastygnie.                                                     
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Przysłowia na maj  
 

• Pierwszego maja deszcz, nieurodzaju wieszcz. 
• Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj. 
• Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha. 
• Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. 
• Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy. 
• Grzmot w maju sprzyja urodzaju. 
• Majowe błoto, więcej niż złoto. 

 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Redakcja: Krystian Chodacki, Justyna Kasprzak, Jagoda Łagodzińaka,  
Iga Pawłowska, Jagoda Wolarczak   

Opiekun: Wiesława Szubarga   


