Uśmiechnij się
Tato kaj wyście się urodzili? - spytoł roz synek ojca.
- W Bytomiu!
- A mamulka?
- W Opolu.
- A jo?
- W Strzelcach Opolskich.
- No patrzcie, co za szczęście, że my sie tak wszyscy spotkali pra?

***
Józik spotyka w restauracji Masztalskiego i szepcze mu na ucho:
- Ty, znowu ktoś jest u twojej żony.
- Pierona! Już nie wytrzymom!
- Bierz moją laskę i leć - radzi kamrat.
Masztalski wchodzi po chwili do chałupy i choć ciemno, wyraźnie widzi, że spod
kołdry wystają cztery nogi. Wali na oślep laską po nogach, a potem wyżej i wyżej...
Opamiętał się dopiero w kuchni, gdy przy piecu zobaczył żonę.
- Przywitałeś się już z teściami? - pyta żona. - Bardzo zdrożeni przyjechali i żech
ich w naszej sypialni położyła...

***

Żona górnika poleca
SAŁATKA GYROS

Składniki:
1 puszka kukurydzy
1 puszka lub słoik kiełków soi
½ główki kapusty pekińskiej
4 cebule
2 piersi z kurczaka

Wykonanie:
Piersi pokroić w kostkę i podsmażyć na oliwie. Gdy będą miękkie dodać 1 łyżkę przyprawy Gyros, wymieszać i smażyć jeszcze około 2 minut. Następnie piersi wyjąć do salaterki na dno, a na olej z przyprawą wrzucić cebulę pokrojoną w krążki, dusić aż zmięknie. Wyłożyć do salaterki na usmażone piersi.
Przykrywamy warstwą dipu: ok. 3-4 łyżek majonezu wymieszać z 1-2 łyżkami ketchupu.
Na sos wykładać warstwami: odsączone kiełki soi, ogórki konserwowe pokrojone
w kosteczkę, kukurydzę. Wszystko przykrywamy grubą warstwę dipu: 4-8 łyżek majonezu wymieszać z 3-4 łyżkami ketchupem, dodać sól, pieprz i przeciśnięty przez praskę
czosnek. Kapustę pekińską poszatkować cienko i posypać na wierzch sałatki. Można
podawać, jako sałatkę warstwową lub wymieszać przed podaniem.

Ecik Masztalski owdowiał i został z trójką dzieci. Po jakimś czasie poznał Trudę
Fąfarową też wdowę z trójką dzieci. Pobrali się i jeszcze ze sobą mieli trójkę dzieci.
Pewnego razu Ecik odpoczywa po szychcie, a Truda drze się z kuchni:
- Ecik! Pójdź pieronem, bo twoje dzieci i moje dzieci biją nasze dzieci!!!

SMACZNEGO!!!!!

SUDOKU

***
- Co to jest - pyta lekarz pacjenta - czerwone, zawsze mokre, a nigdy nie gnije ?
- Język.
- A co to jest - wsadza się suche, a wyjmuje mokre?
- Wiadro ze studni.
- No nareszcie normalny facet - komentuje psychiatra - żeby pan wiedział, jakie
świństwa mi tu pacjenci potrafią opowiadać!

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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***
Do ruszającego z przystanku autobusu podbiega mężczyzna, krzycząc:
- Ludzie, zatrzymajcie ten autobus, bo się spóźnię do pracy!
- Panie kierowco - wołają pasażerowie - niech pan stanie! Jeszcze ktoś chce wsiąść!
Kierowca zatrzymuje autobus, mężczyzna zadowolony wsiada i mówi z ulgą:
- No, nie spóźniłem się do pracy... Bilety do kontroli proszę!

***
Mała dziewczynka stoi na ulicy i płacze, ludzie ją pytają:
- Dlaczego płaczesz?
- Bo się zgubiłam!
- A jak się nazywasz?
- Nie wiem!
- A jak się nazywa twoja mama?
- Nie wiem!
- A swój adres znasz?
- Tak: wu-wu-wu-kropka-basia-kropka-pe-el

***

1-2 ząbki czosnku
½ słoika ogórków konserwowych
1 łyżka przyprawy Kotani Gyros
ketchup łagodny
majonez
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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 30 listopada.
Zapraszamy do zabawy!
POZIOMO
1. pokarm dla konia; 6. muzyka Tadeusza Nalepy; 9. opłata przy zapisie na kurs;
10. rozświetla pokój; 11. duże, drewniane wiadro; 12. stolica Gruzji; 13. gra karciana; 16. uderzenie w dzwon okrętowy; 17. Max von, aktor; 20. francuska czapka
wojskowa; 21. szkło powiększające; 24. parkowy krzew ozdobny; 25. brzeg stołu;
26. umowa międzynarodowa; 27. plakat na słupie; 32. potoczne, błędne, określenie
motocykla; 35. damka lub tandem; 36. piękny w górach; 37. korytarz przy widowni
teatru; 38. słowa piosenki; 39. może komuś odbić;
PIONOWO
1. jazda bez siodła; 2. piękny, rasowy koń; 3. zaprzęg czterokonny; 4. część damskiej bielizny; 5. pustynia w Azji; 6. kołderka niemowlaka; 7. żółty pigment stosowany do wyrobu farb; 8. narzędzie pracy stolarza; 14. np. celujący w szkole; 15.
kraj nad Nilem; 17. asfaltowa droga; 18. rozsuwane lub wahadłowe; 19. niejeden
w słowniku; 22. cieplny lub słoneczny; 23. samochód; 28. tajne oskarżenie; 29.
błazen w talii; 30. wygodny do siedzenia; 31. przeciwieństwo hossy; 33. miasto
z piramidą Cheopsa; 34. nagły rozkwit gospodarki;

Nagrody rzeczowe za poprawne rozwiązanie krzyżówki z „Górnika”, nr 19 wylosowali: Anna Mikołajczyk z Bytomia oraz Marek Borowy z Jaworzna. Gratulujemy!!!
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