Uśmiechnij się

Postanowienie noworoczne
2007: Nie pozwolę, by szef rozstawiał mnie po kątach.
2008: Nie pozwolę, by mój sadystyczny szef doprowadził mnie do myśli samobójczych.
2009: Będę twardy i nie dam mojemu szefowi szydzić ze mnie przy współpracownikach.
2010: Opowiem o szefie mojemu psychiatrze.

***

Dyrektor przychodzi do pracy po urlopie.
- Panie dyrektorze - wita go sekretarka - mam dla pana dwie wiadomości: jedną złą,
drugą dobrą.
- To najpierw ta zła.
- Niestety, od dwóch tygodni nie jest pan już dyrektorem.
- A ta dobra wiadomość?
- Będziemy mieli dziecko!

***

Panie kierowniku, chciałbym z panem pogadać w trzy oczy...
- Jak to w trzy oczy? Chyba w cztery oczy?
- Nie, tylko w trzy, bo na to co zaproponuje jedno oko trzeba będzie przymknąć.

***

Wraca Masztalski do domu zawiany, otwiera drzwi i widzi teściową stojącą w drzwiach
z miotłą. Zdziwiony pyta:
- Eee trr... mam... mamusia to zamiata czy odlatuje?

Żona górnika poleca
POMARAŃCZOWA POKUSA

Składniki:
Biszkopt

Masa pomarańczowa

Pianka pomarańczowa

• 6 jaj
• 1 szklanka cukru
• ¼ szklanki mąki
ziemniaczanej
• 1 łyżeczka proszku
do pieczenia
• 2 łyżki kakao

• 1 litr soku
pomarańczowego
• 3 budynie śmietankowe
• 6 łyżek cukru
• 3 paczki pomarańczowych delicji szampańskich

• ½ litra śmietanki
kremówki
• 1 galaretka
pomarańczowa
• 1 gorzka czekolada

Wykonanie:
Oddzielić żółtka od białek. Białka ubić na sztywno z dodatkiem połowy cukru. Żółtka
utrzeć na puch z resztą cukru i utrzeć z białkami. Obie mąki zmieszać z proszkiem do
pieczenia i kakao, przesiać do masy jajecznej. Wlać do foremki i piec. Ostudzić.
Masa: Budynie wymieszać ze szklanką soku pomarańczowego. Resztę soku zagotować
z cukrem. Ugotować budyń. Gorący wlać na biszkopt. Na masę ułożyć delicje czekoladą
do góry.
Galaretkę rozrobić w szklance wody. Śmietanę ubić, pod koniec dodać tężejącą galaretkę.
Pianę wyłożyć na delicje. Na wierzch posypać startą na tarce gorzką czekoladą.
Zamiast smaku pomarańczowego można użyć dowolnego,
zmieniając odpowiednio delicje, sok i galaretkę.

SUDOKU

***

Dzieci śmieją się, wygłupiają, hałasują...
- Cisza! - krzyczy pani. - Macie siedzieć tak cicho, żeby było słychać, jak bąk przeleci!
Dzieci umilkły. Po dłuższej chwili Alojzik nie wytrzymuje i woła:
- No, niech pani wreszcie puści tego bąka.
Pani pyta Jasia:
- Kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To dlaczego dziś masz nieodrobione?
- Bo jestem na diecie.

***

SMACZNEGO!!!!!

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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Natchniona turystka do bacy:
- Wy to jesteście szczęśliwi. Widujecie zaślubiny górskich potoków z obłoczkami,
widujecie, jak zachodzące słońce wypija czerń całego dnia, jak blady księżyc topi się
w bezdennych mgłach...
- Wszystko to widywałem, panieneczko, ale teraz już nie pije.

***

Generałowi narodził się wnuk, więc postanowił wysłać swego adiutanta do szpitala,
aby się dowiedział czegoś więcej. Po powrocie generał pyta:
- I jak wygląda?!
Na to adiutant:
- Jest bardzo śliczny… Podobny do Pana generała.
- Podać więcej szczegółów!
- Melduję, że niski, łysy i bez przerwy drze mordę.
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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 krzyżówki można nadsyłać do
10 stycznia. Zapraszamy do zabawy!
POZIOMO
1. dawniej zwany fermentem; 6. twórca słynnej kostki; 9. mityczna tkaczka zamieniona w pająka; 10. gulgocze na podwórku; 11. jednostka masy brylantów; 12. północnoamerykańscy Indianie; 13. Christie, autorka kryminałów; 16. tańcowała z igłą;
19. skrzydło szyku wojskowego; 21. trafia się ślepej kurze; 22. nie pasuje do karety; 23.
miejsce niemieckiej ofensywy pod koniec 1944 r.; 24. wypadek na szosie; 27. meta słynnego rajdu; 30. miejsce pracy urzędnika; 33. gromkie po występie; 34. godło Indian;
35. potrawa z surowego mięsa; 36. rosyjski konstruktor samolotów; 37. brat Mojżesza; 38. całuje panie na ekranie;
PIONOWO
1. tarcza Zeusa; 2. drzazga pod paznokciem; 3. imię Konopnickiej; 4. borówka, czernica; 5. satelita Saturna; 6. ludojad z oceanu; 7. płaskie nakrycie głowy; 8. słodka potrawa
wigilijna; 14. muzeum z kolekcją dzieł sztuki; 15. lichy wyrób; 17. rzeka na terenie Chin
i Birmy o dł. 2170 km; 18. znawca dzieł sztuki; 20. kosmetyk do policzków; 25. dobrze
zbudowany sportowiec; 26. siedlisko hazardu; 27. w oponie; 28. sienny u alergika; 29.
Polański lub Wilhelmi; 30. toczy się na polu; 31. kąpielisko nad Bałtykiem; 32. duży
statek morski;
Hasło krzyżówki z „Górnika” nr 22 brzmiało” „Głowica rurowa”. Nagrody wylosowali: Piotr Lapczyk z Żor i Marcelina Tyla z Katowic. Gratulujemy.
Nagrody prześlemy pocztą.
strona 11

