Uśmiechnij się
- Co ci się stało w oko?
- Dostałem śrubokrętem od sąsiadki.
- Przez przypadek?
- Nie, przez dziurkę od klucza.

***

Pewnego dnia szef dużego biura zauważył nowego pracownika. Kazał mu przyjść
do swego pokoju.
- Jak się nazywasz?
- Jurek - odparł nowy.
Szef się skrzywił:
- Słuchaj, nie dociekam, gdzie wcześniej pracowałeś i w jakiej atmosferze, ale ja nie
zwracam się do nikogo w mojej firmie po imieniu. To rodzi poufałość i może zniszczyć mój autorytet. Zwracam się do pracowników tylko po nazwisku, np. Kowalski,
Malinowski. Jeśli wszystko jasne, to jakie jest twoje nazwisko?
- Kochany - westchnął nowy. - Nazywam się Jerzy Kochany.
- Dobra, Jurek, omówmy następną sprawę.

***

Mamusia bardzo była ciekawa, co jej córeczka robi z chłopakiem, gdy zamykają się
w pokoju. Pewnego razu ciekawość zwyciężyła i mamusia spróbowała podejrzeć przez
dziurkę od klucza. Patrzy, a tam dzieci na środku pokoju klęczą i żarliwie się modlą.
Wzruszona mamusia otwiera pokój i złamanym ze wzruszenia głosem:
- Ale z was porządne dzieci. A powiesz mi córeczko, o co się tak pięknie modlicie?
- O miesiączkę mamusiu, o miesiączkę...

Żona górnika poleca

GOLONKA W SOSIE PIWNYM

Składniki:
2 średnie golonki
2 marchewki
2 pietruszki
1 seler
0,5 l piwa jasnego

1 kostka rosołowa
4 ząbki czosnku
przyprawy: majeranek, tymianek, pieprz,
sól, papryka słodka i ostra

Wykonanie:
Golonki dokładnie umyć. Natrzeć obficie solą i pieprzem, następnie przyprawami.
Ząbki czosnku obrać, pokroić na mniejsze kawałki. Powtykać w golonki. Zalać piwem
i odstawić na najlepiej 2 godziny. Następnie golonki wraz z wywarem, w którym się
moczyły przełożyć do garnka. Golonki powinny być przykryte prawie w całości, jeśli
piwa jest za mało dodać wody. Gotować na wolniutkim ogniu przez około 2 godziny. Pod
koniec dodać pokrojone w słupki warzywka. Pod koniec wyciągnąć mięsko i podsmażyć
na patelni, aby miały chrupiącą skórkę. Pozostały wywar gotować na większym ogniu, aby
wyparował i zgęstniał. Jeśli będzie za rzadki radzę zabielić go odrobiną mąki i ewentualnie
śmietaną. Golonki wyłożyć na talerz, polać sosem i podawać z ziemniaczkami puree.
Pyszne!!!

SMACZNEGO!!!!!

SUDOKU

***

Wraca zapłakany syn dyrektora podstawówki do domu. Mama pyta go:
- Czemu płaczesz?
- Bo dzieci się ze mnie śmieją, że mam w rodzinie ojca dyrektora.

***

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.

Kochany, czy przede mną całowałeś się już wcześniej z jakąś dziewczyną?
- Tak, ale tylko raz i to przy ludziach.
- Przy ludziach? A co oni tam robili?
- Krzyczeli „gorzko! gorzko!”
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***

Kobieta po śmierci trafia do nieba i natychmiast rozpoczyna poszukiwania swego
męża. Święty Piotr sprawdza w kartotece, ale w rubrykach: normalni, błogosławieni,
święci nie ma nazwiska poszukiwanego. Podejrzewając najgorsze, czyli zsyłkę do konkurencji, św. Piotr pyta ze współczuciem:
- A ile lat byliście państwo małżeństwem?
- Ponad 50 lat! - odpowiada żona pochlipując.
- To trzeba było od razu tak mówić! - uradowany Piotr podrywa się do kartoteki.
- Z pewnością znajdziemy go w dziale „męczennicy”!
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***

Do urzędu przychodzi gość. Jest rok 1989, niedługo po upadku komuny:
- Dzień dobry, chce zmienić nazwisko.
- A jak się pan nazywa?
- Bezjajcow. To takie staromodne, chciałbym nazywać się jakoś po amerykańsku.
- Dobrze. Niech pan przyjdzie za tydzień po dowód.
Po tygodniu gość przychodzi, odbiera dowód i czyta nazwisko: Yonderbrack...
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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. Na poprawne odpowiedzi czekamy do 15 grudnia
Zapraszamy do zabawy!

POZIOMO
3. czeka w przechowalni; 8. siłacz z „Quo vadis”; 9. mniejszy od czekolady; 10.
bojka, pława; 11. obóz pod gołym niebem; 12. bębenkowa w uchu; 15. rodzaj, typ,
odmiana; 19. marka komputera; 20. duży, wodnisty owoc; 21. robot o ludzkiej postaci;
22. mieszkańcy wschodniej Afryki; 23. napędzany siłą mięśni jednoślad; 24. żołnierze po odbyciu służby; 31. auto Formuły 1; 32. nagły skręt; 33. ogląda mecz; 34.
lisie rude; 35. klub z Levelkusen lub producent leków; 36. ozdobna szata liturgiczna
PIONOWO
1. ma swojego generała; 2. np. cukrowy; 4. poprzedza Boże Narodzenie; 5. poetycka nazwa Anglii; 6. tajne zdanie; 7. ... i pokój; 13. murzynek z wiersza; 14. drobna
kaszka; 15. innowierca u Byrona; 16. drużyna narodowa; 17. uczucie niepokoju;
18. beznoga larwa; 25. fermentuje w gorzelni; 26. część kopyta; 27. umysł, intelekt; 28. jeden z darów Trzech Króli; 29. z płatkami i pręcikiem; 30. kolega Bolka

Nagrody za poprawne rozwiązanie krzyżówki z „Górnika” nr 20 wylosowali: Irena
Zaręba z Bytomia i Janina Całka z Wojkowic. Poprawne rozwiązanie brzmiało:
„Eksploatacja kopalin”
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