
"OŚWIECENIE W DESERACH”- konkurs kulinarny  

z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja 

 

 

          

           Początek maja jest okresem świętowania ważnych wydarzeń w historii. Okazją do 

integracyjnych działań wokół spraw kraju i wszystkich obywateli.   

          1 maja obchodzimy Święto Pracy. Dzień ten czci się na pamiątkę robotniczych strajków 

w Chicago w 1886 r. Doszło wtedy do krwawych starć protestantów z policją, do brutalnych 

represji. Od 2004 roku w kalendarzu świąt patriotycznych widnieje również 2 maja. To Dzień 

Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, czas szczególnego podkreślania dziejów polskich symboli 

narodowych. Kolejna ważna data przypada na 3 maja. W bieżącym roku obchodziliśmy  

230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja . Ta Ustawa Rządowa regulowała organizację 

władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Z okazji święta uczniowie Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Staszowie obejrzeli wirtualną lekcję muzealną pt. Obiady czwartkowe oraz 

wysłuchali krótkich wykładów edukatorów Zamku Królewskiego w Warszawie. Ponadto 

młodzież wzięła udział w kulinarnym konkursie - OŚWIECENIE W DESERACH. Zadanie 

polegało na przygotowaniu przysmaku, który gościł na europejskich i polskich stołach w XVIII 

wieku. Wielu uczniów skorzystało z oryginalnych przepisów Paula Tremo - kuchmistrza na 

dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także z porad zawartych na stronach  

Kucharza doskonałego Wojciecha Wielądki.  

       Zwyciężczynią konkursu została uczennica klasy I d - Zuzanna Madej.  

Zuzia przygotowała staropolskie pączki parzone według następującego przepisu: 

Przepis 

 

Składniki: 

80 g masła 

125 ml wody 

125 g cukru 

1 szklanka mąki 

szczypta soli 

skórka z cytryny 

woda pomarańczowa 

 

Sposób wykonania: 

Wodę zagotować z masłem, cukrem, skórką, 

wodą pomarańczową i solą. Dodać mąkę, 

wymieszać drewnianą łyżką aż ciasto będzie 

odchodzić od ścianek. Gdy wszystko 

przestygnie, wbić jajka i dokładnie wymieszać. 

W głębokim naczyniu przygotować gorący 

tłuszcz, nakładać łyżką porcje masy. Smażyć  

z obu stron na brązowo.

3 jajka 

  



 

Fotografie deseru przygotowanego  

przez ZUZANNĘ MADEJ 

 wyglądają jak piękne obrazy 

 



 

 





Pozostałe oryginalne desery 

      

  

 

Melszpeiz (rodzaj słodkiej zapiekanki z owocami z dodatkiem cukru, wanilii , cynamonu 

 i kruszonki) – deser przygotowany przez Kingę Wójcik z klasy III b 

 

Kamila Fijałkowska 

 i Dawid Góral  z klasy III e 

przygotowali  pyszne 

pączki z musem  

jabłkowym 

  



 

Kinga Cybulska przypomniała karmelizowane grzanki z cynamonem 

 

 

 

 

Karolina 

Hawryszko. 

- Na dworze króla  

Stanisława Augusta 

Poniatowskiego  

podawano także 

faworki 


