Uśmiechnij się
Małgosia się pyta Jasia:
- Jasiu co tam w pracy?
- A nic... W zeszłym tygodniu nasz szef utknął w windzie.
- I co zrobiliście?
- Nic. Ciągle się zastanawiamy.

***
Kneflik czyto kjyjś swojyj Zefli we cajtóngu ło sułtanie ze Maroka, że mo łón coś trzista
bab. Zefla westchneła głymboko a pado:
- Mój ty Bożycku!
- Cóżeś se tak westchnynła? - pyto Kneflik.
- Ano, wjesz, bo se tak myśla, jaki by to ze ciebje bół łusmolóny sułtan...

***
Antek i Francek poszli roz do restauracyji. Zjedli, wypili i wyszli. Kjyj byli już na dworze,
Antek pyto Francka:
- Ty, czyś ty zgupioł? Po jakjymu dołeś portierowi aż 100 zł?
- A czyś ty widzioł jaki łón mi doł ancug?

Żona górnika poleca
Ciasto:

BANANOWIEC

4 białka ubić z 1 szklanką cukru na sztywno, dodać
4 żółtka, 1 szklankę mąki, olej, budyń i proszek do
pieczenia. Piec w temp.175 stopni, ok. 30 min.

Składniki:

Krem:

4 jajka, 2 szklanki cukru
4 łyżki oleju
2 szklanka mąki
1 budyń śmietankowy
1 łyżeczka proszku do pieczenia
4 szklanki mleka
2 żółtka
1 olejek śmietankowy
1 kostka margaryny - Kasi
200g kokosu
3 łyżki masła
6 -8 bananów

***
Spotykają się na golfie prezesi dwóch firm. Jeden pyta:
- Słuchaj, Ty tym swoim, to coś płacisz?
- Nie. Od trzech miesięcy nic im nie płaciłem.
- I przychodzą?
- No, przychodzą cały czas.
- Dziwne. To tak jak u mnie. A może by zacząć brać od nich pieniądze za wejścia?

***
Idzie sobie prezes banku ulicą, stoi żebrak i mówi:
- Dzień dobry, panie prezesie.
- Dzień dobry, pan mnie zna?
- Tak, pracowałem kiedyś w pana banku, ale mnie pan zwolnił.
Prezes idzie dalej, widzi kolejnego żebraka.
- Dzień dobry, panie prezesie.
- Pan też mnie zna?
- Tak, pracowałem kiedyś u pana, ale mnie pan zwolnił.
Idzie prezes dalej, widzi kolejnego żebraka szperającego w śmietniku.
- Dzień dobry, panie prezesie.
- Pana też zwolniłem?
- Nie, ja jeszcze u pana pracuję, tylko mam teraz przerwę na lunch.

Posypka:
3 łyżki masła roztopić na patelni, dodać 3 łyżki
cukru i ½ olejku śmietankowego oraz 200g kokosu.
Prażyć na złoty kolor.

Wykonanie:
Biszkopt przeciąć na 2 części, na pierwszą ułożyć
połowę bananów pokrojonych w plasterki, posmarować ½ porcji kremu budyniowego, przykryć drugim
biszkoptem. Ponownie ułożyć banany, rozsmarować

SMACZNEGO!!!!!

SUDOKU
Uzupełnij puste pola cyframi od 1 do 9. Każdy wiersz, kolumna oraz kwadrat planszy
musi zostać uzupełniony wszystkimi cyframi od 1 do 9. Każda cyfra może być wstawiona
tylko raz wdanym wierszu, kolumnie i kwadracie planszy. Miłej zabawy.
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Panie doktorze, mój rozrusznik serca ma chyba defekt.
- Po czym pan tak sądzi?
- Jak kaszlnę to mi się brama od garażu otwiera.
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***
Chcę rozmawiać z dyrektorem!
- Dyrektora nie ma.
- Przecież przed chwilą widziałem go w oknie!
- Dyrektor też pana widział.

Ugotować 3 szklanki mleka, w czwartej rozmieszać 1 szklankę mąki i ugotować budyń. Wystudzony budyń zmiksować z margaryną Kasią, ¾ szklanki cukru i ½ olejku śmietankowego. Dodać 2 żółtka.
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Kolejne liczby umieszczone w prawym dolnym rogu utworzą hasło. Wśród Czytelników, którzy prawidłowo je rozwiążą rozlosujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Rozwiązania należy przesłać pocztą lub e-mailem do redakcji: „Górnika”, 40-950
Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10. Rozwiązania przyjmujemy do 10 listopada.
Zapraszamy do zabawy!
POZIOMO
1. pożyczka bankowa; 6. arabski koczownik; 9. Agassi, tenisista; 10. kurier, doręczyciel; 11. Aleksiej, jako pierwszy człowiek wyszedł w otwartą przestrzeń kosmiczną; 12. Staszewski, znany wokalista; 13. Rocky, znany filmowy pięściarz; 16.
nieprzyjemny smak; 20. 10x10; 22. dialog; 26. zbrojna napaść na inne państwo;
31. mistrz łuku u Tolkiena; 35. Żebrowski u Wajdy; 39. operator sieci komórkowej; 40. pierwsza księga Starego Testamentu; 41. antonim bogacza; 42. uprawia
jogę, inaczej jogin; 43. duchowny katolicki, kleryk; 44. dział ornitologii zajmujący się badaniem jaj ptaków;
PIONOWO
2. wytrawne wino hiszpańskie; 3. długi u bociana; 4. talerzyk barowy z tektury;
5. reakcja broni przy strzale; 6. Marek, były premier; 7. zespół Morrisona; 8. obraz
z cerkwi; 13. gryzoń budujący tamy; 14. Natalia, polska wokalistka; 15. oszklony
otwór w ścianie; 17. Niels, fizyk; 18. Aneta Kręglicka; 19. czarny napój; 20. belgijskie uzdrowisko; 21. wiersz pełen patosu; 23. prawy dopływ Sekwany; 24. atrakcja
Sopotu; 25. dzielnica Warszawy; 27. materiał na bandaże; 28. jezioro na granicy
USA i Kanady; 29. Klaudia, polska tenisistka; 30. 3,14; 31. zespół piłkarski z Warszawy; 32. styl tworzenia reportażu lub filmu dokumentalnego; 33. napój indyjski
Nagrodzonych za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru „Górnika”
podamy w następnym wydaniu dwutygodnika.
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