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 Najlepsze u Mamy 

Jest, że ją mamy. 

Mamy ją swoją, nie cudzą 

Nie inną, zawsze tę samą. 

I żeby nie wiem, co się stało, 

Mama zostanie Mamą. 

Nie na sprzedaż, nie do zamiany. 

Nasza wszędzie i przez cały czas. 

Więc najlepsze u mamy 

Jest to, że ją mamy 

I że Mama ma właśnie nas. 
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Każda Matka jest jak maj! 

Drogim Matkom, w dniu ich święta, życzymy 

opieki Bożej Rodzicielki oraz doświadczania 

miłości i wdzięczności swoich dzieci, życzliwości 

ludzkiej i promiennego uśmiechu szczęścia, 

płynącego z poznawania i pełnienia woli Bożej 

w codziennym życiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Matki obchodzimy w najpiękniejszym 

wiosennym miesiącu - maju. 

Maj jest piękny kolorami zapachami 

i świeżością. 

To miesiąc, w którym ludzie odzyskują nadzieję 

i na nowo zaczynają wierzyć, że to, co 
pogmatwane, w końcu się wyprostuje. 

Chyba właśnie, dlatego maj jest miesiącem 

szczególnie poświęconym wszystkim matkom 

i Matce Bożej. 

Bo każda matka jest jak maj. 

Kolorowa, pełna nadziei i wiary w lepsze dni. 

 

Ola i Magda 
 

 

 



 

 

 
 

 

Modlitwa o wyproszenie łask za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II 

 

Błogosławiony Janie Pawle II, 

za Twoim pośrednictwem  

proszę o łaski dla mnie i moich bliźnich. 

Wierzę w moc mej modlitwy  

i w Twoją zbawienną  pomoc. 

Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski,  

o które się modlę. 

Uproś mi dar umocnienia mej wiary, 

 nadziei i miłości. 

Pan Jezus obiecał,  

że o cokolwiek w Jego imię poprosimy  

to otrzymamy. 

Dlatego i ja, Panie, pełen ufności,  

proszę Cię o potrzebne mi łaski,  

za wstawiennictwem  

Błogosławionego Jana Pawła II  

wysłuchaj mnie Panie 

Amen  

Modlitwa 

Boże w Trójcy Przenajświętszy, 

dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi 

Papieża Jana Pawła II i sprawiłeś, 

że zajaśniała w nim Twoja ojcowska dobroć, 

chwała krzyża Chrystusa i blask Ducha miłości. 

On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu  

i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  

stał się żywym obrazem Jezusa Dobrego Pasterza, 

wskazując nam świętość,  

wysoką miarę życia chrześcijańskiego,  

jako drogę do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. 

Udziel nam, za jego przyczyną, 

Zgodnie z Twoją wolą,  

tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, 

że zostanie on rychło włączony w poczet Twoich świętych. 

Amen 

Teksty modlitw przygotowały Ola Herok i Magda Klimek 



 

 
 

Drodzy czytelnicy naszej gazetki.  

Chciałbym napisać dzisiaj o sprawie, która 

dotyczy nas wszystkich. 

Jesteśmy gospodarzami naszego budynku 

– MY wszyscy, więc zróbmy wszystko, by 

mógł on funkcjonować zgodnie z naszym 

życzeniem.  

Jak wiecie, zupełnie niedawno mieliśmy 

awarię kanalizacji. Mówiąc wprost – 

zapchała się. Mieliśmy wtedy gości z PIK-

u, którym udało się przepchać 

niedrożność. 

Niestety 19 maja, w piątek, sytuacja się 

powtórzyła. 

Przyjemność usuwania tej śmierdzącej 

awarii przypadła p. Stasiowi i osobom z 

pracowni technicznej.  

To, co znaleźli, musiało wcześnie, czy 

później doprowadzić do takiej sytuacji.  

 

 

 

Zdrewniała warstwa ręczników 

papierowych osadziła się na dnie rury, 

zmniejszając tym samym przepływ.  

Dodatkowo trafiły tam torebki po 

herbacie, podpaski higieniczne, ręczniki 

papierowe, które do tej pory się nie 

rozpuściły, a całość wiązały sznurki 

i temu podobne rzeczy, tworząc tym 

samym korek nie do przepchania.  

 

 
 

Zakup nowej rury, trójnika z rewizją 

i łącznika oraz ich wymiana w miejsce 

niedrożnych rur sprawiło, że możemy 

znowu korzystać z naszych ubikacji, 

umywalek i pryszniców.  

 

Na jak długo....?  

To zależy od nas wszystkich.  



 

Na nasze szczęście kanalizacja zatkała się 

jeszcze w tak zwanej „ciemnicy”. Nie 

wyobrażam sobie sytuacji, gdyby to się 

stało w dalszym odcinku, czyli gdzieś pod 

łazienką, pralnią, czy kotłownią. Trzeba 

by było wtedy skuć podłogę wraz 

z płytkami, które tak ładnie nam położył 

p. Stasiu.  

 

Szanujmy siebie nawzajem i naszą 

wspólną pracę. Jak wiecie, pracownia 

techniczna jak i p. Stasiu naprawdę mają 

wiele bieżących prac, które wykonują na 

rzecz Ośrodka, czy wręcz naszych 

pracowni. 

 

Odwołuję się teraz do waszej 

odpowiedzialności, za nasze wspólne 

dobro, jakim jest nasz budynek, w którym 

wszyscy razem funkcjonujemy. 

Szczególnie ten apel kieruję do Was, nasi 

drodzy uczestnicy WTZ. 

 

 

Nie pozwólcie, by rzeczy przeznaczone do wyrzucenia do kubłów na śmieci, trafiały do 

naszych klozetów, czyli:  

 

Nie wrzucamy takich rzeczy jak: 

 ręczniki papierowe 

 podpaski higieniczne 

 wszelkiego rodzaju sznurki 

 torebki po herbacie 

 wszelkiego rodzaju rzeczy, które nigdy nie rozpuszczą się 

w wodzie. 

 

To tak naprawdę od Was zależy, czy problem śmierdzącej awarii kiedyś powróci.  

Liczę na Was.  

         

OBSERWATOR  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki: 

Ciasto 

 100 g  gorzkiej  czekolady 

 100 g  miękkiego masła 

 100 g  cukru  pudru  

 szczypta  soli  

 5 jajek 

 70 g zmielonych 

 migdałów 

 2 łyżki kakao  

 80 g  mąki 

 łyżeczka proszku do pieczenia 

Krem 

 125 g cukru 

 cukier waniliowy 

 3 żółtka 

 50 g  mąki ziemniaczanej  

 250 ml  mleka 

 250 g  gotowej  polewy 

czekoladowej  

 200 g  miękkiego masła  

Ponadto: 

 wiórki czekoladowe do 

dekoracji 

 tłuszcz i  mąka do formy 

 

Sposób przygotowania 

 

1. Podgrzej piekarnik do temperatury  180
0
C. Natłuść 

spód tortownicy o średnicy  24 cm  i  oprósz  go  

mąką. Czekoladę  rozpuść  w  kąpieli  wodnej, a żółtka  

oddziel od  białek. Masło, cukier puder i sól utrzyj na 

puszystą masę, stopniowo dodając żółtka oraz 

czekoladę.  

2. Ubij na sztywną pianę białka i dodaj do nich 

migdały, kakao, mąkę oraz proszek do  pieczenia.  

Całość połącz mikserem z  kremem z  masła, cukru, 

żółtek i czekolady. 

Następnie wyłóż ciasto do tortownicy, piecz je przez 40 

minut, a potem wyjmij i odstaw na  8 godzin.  

3. Przygotuj krem. Ubij cukier, żółtka, mąkę 

ziemniaczaną, cukier waniliowy i mleko w  gorącej 

kąpieli wodnej. Następnie wstaw naczynie z kremem do 

garnka z zimną wodą, cały czas energicznie mieszając.  

4. Rozpuść w gorącej kąpieli wodnej polewę 

czekoladową. Masło utrzyj na puszystą masę i powoli 

dodawaj do niego polewę oraz krem. 

5. Przekrój spód biszkoptowy na trzy części. Na dolnej 

i środkowej rozprowadź 2/3 kremu czekoladowego. 

Połącz warstwy i przykryj  je trzecim krążkiem 

biszkoptu. 

Wierzch i boki tortu pokryj resztą kremu i udekoruj 

wiórkami czekoladowymi. 



 

 

       Aleksandra Herok  11. maja 

Andrzej Pach   13. maja 

Marcin Czyrnek   18.maja 

Adrian Kasza  19. maja 

Daniel Walecki  28. maja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile w ulu pszczół robotnic, 

Ile pociąg mija zwrotnic, 

Ile kwiatów liczy łąka, 

Ile kropek ma biedronka, 

Tyle szczęścia i słodyczy 

W dniu Waszych urodzin  

Wam życzymy. 

Życzenia przygotowała Magda Klimek 

Teściowa przyjeżdża w odwiedziny do 

zięcia i córki. 

Drzwi otwiera zięć: 

- O, mamusia! A mamusia na długo? 

- Na tak długo synku, aż wam się 

znudzę. 

- To mamusia nawet nie wejdzie? 

Jaś prosi mamę: 

- Mogę iść na podwórko popatrzeć na 

zaćmienie słońca? Wszystkie dzieci 

patrzą. 

- Idź, tylko nie podchodź za blisko. 

 - Mamusiu, dzisiaj nie mogę pić tranu! 

- A to dlaczego? 

- Bo mamy w szkole zawody sportowe 

i nie chcę, żeby mi ktoś zarzucił 

stosowanie dopingu! 

Humor przygotowała Ola Herok i redakcja 

 - Mamo, Józek ugryzł mnie w ucho! 

- Nie wierz mu mamo. Sam się ugryzł, 

a teraz zwala na mnie! 



 

KRZYŻÓWKA 
 

Krzyżówkę przygotowała Magda Klimek 


