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DO BEZBEKOWICZÓW
 
Urszula Skorodziłło

mam nadzieję, że czytacie te słowa w dobrym zdrowiu 
i pełni życia. Jesienna chandra, która ostatnimi deszcza-
mi wkracza do codzienności, niech Państwu nie straszna, 
bo za kilka miesięcy przyjdzie wiosna.

Ostatnimi czasy zauważyłam, że dość szybko prze-
chodzę na „TY” i zamiast zwracać się do Państwa z sza-
cunkiem i  godnością per Pan/Pani, to rzucam Wam 
luźne zwroty oraz spoufalam się z Państwem niewia-
rygodnie. Skandal! W tak poważnym czasopiśmie prze-
cież nie wypada. Czytelnik powinien znać swoje miejsce 
i dążyć do poziomu ekspertów, piszących w magazynie. 
A następnie z naszą pomocą wznieść się na wyżyny swo-
jego Bezbectwa, które, jak wszyscy wiemy, stoi na bar-
dzo niskim poziomie. Można też przypuszczać, że wielu 
z Państwa nie podoła oraz nie zrozumie tej tajemnej 
wiedzy. Tylko nielicznym uda się zrozumieć nieśmieszne 
żarty, by potem móc je powtarzać bez końca. Większości 
z Was pozostanie udawanie. Każdy Prawdziwy Bezbek 
posiada jednak radar, dzięki któremu rozpozna oszustów 
ze śmiesznymi żartami.

Dobrze, wystarczy powagi, bo tak między nami, kto 
chciałby czytać takie wydumane teksty. Ja pewnie już 
dawno odłożyłabym gazetę. Skoro jednak do tej pory 
wytrwaliście, to mogę liczyć na to, że przetrwacie rów-
nież to, co dla Was przygotowaliśmy. Wiele nieśmiesz-
nych, niepoważnych (choć czasem poważnych) oraz 
fikcyjnych (choć czasem prawdziwych) tekstów. Mamy 
nadzieję, że Wam się spodobają. I naprawdę zwracam się 
do Was bezpośrednio, bo… Bo tak! Niczego Wam jednak 
nie ujmując.

Miłego czytania,

Ula

SZANOWNI PAŃSTWO CZYTELNICY,



UWAGA!
Możliwe pękanie ze śmiechu oraz zrywanie boków

Czytasz na własną odpowiedzialność*

*Magazyn Bezbek nie ponosi odpowiedzialności za szkody zdrowotne czytelników.
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KASZTANOWY ZEW

Jesień w Polsce jest bardzo urokliwa (jeżeli akurat nie pada); złoto-brązowe 
liście przykrywają trawniki i chodniki. Ze względu na różne czynniki część 
liści zmienia szybciej kolor, niż pozostałe, dzięki temu powstaje niepowta-
rzalny widok, zapierający dech w piersiach.

Jesienią pojawiają się również kasztany, a właściwie – 
zaczną spadać owoce z nasionami (orzechy). Kasztanowce 
kwitną w maju i od wielu lat kojarzą się z nadchodzącymi 
maturami, zatem są mocno związane z obecną kulturą.

Dzieci często zbierają je, żeby później móc zrobić figur-
kę z pomocą wykałaczek – w tym roku modne będzie robie-
nie figurek covidowych.

Orzechy kasztana mają w  sobie tajemniczą moc. 
Zapewne większość z Was jest w stanie znaleźć w domu lub 
w kieszeni jakiegoś starego i zakurzonego kasztana, które-
go podnieśliście z ziemi, bo tak. Ich siła perswazji, ideal-
ne kształty i rozmiary, błyszcząca powierzchnia oraz kolory 
sprawiają, że po prostu musisz wziąć przynajmniej jedne-
go kasztana do ręki, żeby przez chwilę oddać się rozkoszy 
i pomiętosić go chwilę w dłoni.

Niech pierwszy rzuci kasztanem, kto nie podniósł nigdy 
kasztana jesienią!

HA! I tu Was mam. Bo najpierw trzeba podnieść kaszta-
na, żeby móc nim rzucić!

Trzymanie kasztana w dłoni sprawia dziwną satysfak-
cję i jest przyjemne. O ich wpływie na poziom zadowolenia 
można pisać książki. Nie znam chyba osoby, która by ich 
nie lubiła. Jeżeli Ty znasz taką, to daj jej kasztana do ręki, 
bowiem ogień ogniem należy zwalczać.

Pamiętajcie, aby czerpać radość z takich drobnostek, 
zwłaszcza gdy macie gorszy dzień czy humor.

Kasztanowy zew jest w każdym z nas.
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A NA KONIEC MAŁA ZAGADKA DLA WAS.

Ile na zdjęciu jest kasztanów (w całości, te ucięte się nie liczą)?

Agata Iwanow
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(PRAWIE) WSZYSTKIE 
OBLICZA MASONERII 
– WYWIAD

O specyfice działań Loży, jej początkach oraz kilku z jej 
mnogich sekretów. Z dr. M. Asonem rozmawia Mateusz 
Matłok

Witam Waszą Ekscelencję, cieszę się, że udało nam się 
wreszcie spotkać.
– Również witam szanownego redaktora i  przyszłych 
 czytelników tej rozmowy.

Jak wszyscy wiemy, jest Pan rzecznikiem prasowych naj-
młodszego ze stowarzyszeń wolnomularskich „Nadzieja 
2020”. Mnie udało się jednak dotrzeć do informacji rzad-
ko przez Pana poruszanej: wraz z dwunastoma innymi 
Mistrzami założył Pan Pierwszą Lożę Europejską. Co Was 
do tego zainspirowało?
– Na wstępie pragnę sprostować, iż oprócz mnie było 
jedenastu, a nie dwunastu Mistrzów. Stąd też nasza pier-
wotna nazwa „Liga Dwunastu”. Wzmianka o  trzynastu 
Mistrzach-założycielach jest błędna. Odpowiadając na 
pytanie właściwe, zależało nam na wdrożeniu angielskie-
go systemu masońskiego, który wówczas wywrócił nasze 
postrzeganie świata do góry nogami. Wie pan, panie 
redaktorze, czasem, by osiągnąć pewne unikalne, nieraz 
globalne cele, należy nieco „wspomóc” osoby stojące 
u najwyższych szczebli danej struktury, czy to grupa na 
Facebooku, rada osiedla, lokalny samorząd, czy organiza-
cje międzynarodowe. Tu nie chodzi o pieniądze, wpływy 
czy zaszczyty, ale o przesłanie.

Jest jednak wielu sceptyków. Pan Przemysław, na przy-
kład, twierdzi, iż struktury masońskie działają „nie po 
mojemu”.
– „Nie po mojemu”? A  czy Polska nie wygrała w  śro-
dę 7 października z Finlandią 5:1? Pan Przemysław nie 
może oczekiwać od nas rocznego karnetu do Multikina 
ani iPoda z podpisem Bono. Nie działamy jednostko-
wo, panie redaktorze, lecz społecznościowo. Korzystamy 
z naszych wpływów dla dobra ogółu. Być może niektórzy 

nie dostrzegają jeszcze pozytywnych efektów działalności 
Loży, jednak proszę mi wierzyć, że przyjdzie dzień, w któ-
rym pan Przemek będzie mógł powiedzieć: „Może nie jest 
najlepiej, ale przynajmniej jako-tako”.

Jednak z  drugiej strony wpływy wolnomularzy mogą 
działać zbyt wolno, by pomóc wszystkim. Wśród 
pokrzywdzonych są m.in. niektórzy studenci, nadal 
prześladowani przez przedmioty związane ze skompli-
kowanymi działaniami matematycznymi, pokroju gra-
nic, całek czy macierzy.
– Pragnę zapewnić wszystkie żaczki i żaków, iż robimy co 
w naszej mocy, by wyeliminować spisek wykładowców, 
represjonujących uczestników takich zajęć obowiąz-
kowych. Do tej pory zbieramy anonimowe doniesienia 
o coraz liczniejszych poprawkach i koszmarach nocnych 
z liczbami w roli głównej, zaś pierwsze uczelnie zostały 
już przez naszych agentów zinfiltrowane. Bądźcie wytrwa-
li, młodzi adepci!

Wasze wsparcie nie jest już dla studentów sekretem. 
A co z innymi tajemnicami? Strzeżecie ich pilnie już od 
kilku stuleci. Czy możemy poznać chociaż kilka z nich?
– Czy interesuje pana coś konkretnego?

Wiele rzeczy, jednak mój kolega redakcyjny Hex 
(i zapewne nie tylko on) chciałby poznać odpowiedź na 
jedno z najważniejszych pytań: czy bób istnieje?
– We wszystkim, co kiedykolwiek ktokolwiek słyszał 
o bobie, kiełkuje ziarno prawdy. Należy jednak je pie-
lęgnować rozsądnie, gdyż zbyt szybkie, zbyt gwałtowne 
dobranie się do wiedzy na ten temat wprawić może jedy-
nie w szaleństwo. Ludzkość nie jest jeszcze gotowa na 
otworzenie przed nią wszystkich bram Prawdy.

Czy dotyczy to także skarbnicy Mefistofela Asona, która 
do tej pory pozostaje zamknięta przed naszymi czytel-
nikami?



– Otóż nie. Pozwoli pan jednak, redaktorze, iż pozostawię 
naszych czytelników w niepewności jeszcze przez tydzień. 
Swoją historię opiszę wkrótce.

Na koniec poruszę kwestię, od której właściwie powi-
nienem zacząć naszą rozmowę. Nasi czytelnicy znają 
Ekscelencję z tekstów o tematyce masońskiej, które co 
pewien czas ukazują się na łamach naszego magazynu. 
Skąd jednak zainteresowanie pisaniem do „Bezbeka”?
– To oczywiste. Tych dwóch pozbawionych humoru męż-
czyzn z kanału „Lekko Stronniczy” zbyt długo nakręcało 
spiralę nieśmieszności, stroniąc sobie, pożal się Lożo, 
żarty z masonerii. Uznałem, iż taki stan rzeczy nie może 
dłużej się utrzymywać i – za aprobatą Najwyższej Rady – 
wysłałem do pana list z ofertą zawiązania współpracy.

Współpracy, pragnę przypomnieć, za którą nie dostałem 
jeszcze należnego honorarium.
– Sytuacja jest bardziej skomplikowana, panie redaktorze. 
Pandemia, wzrost opłat lobbingowych, obostrzenia, cię-
cia w kadrach Rady… Ma pan jednak moje słowo, że Soros 
zobowiązał się do wysłania zaległych przelewów, gdy tylko 
to będzie możliwe.

Nie robi mnie Pan w balona? „Gdy tylko to będzie możli-
we” to mało precyzyjny termin.
– Pieniądze są jedynie środkiem do osiągnięcia znacznie 
wyższego celu niż dobrobyt majątkowy, redaktorze.

A jak wysoki procent z wpłat sponsorów organizacji prze-
znaczany jest na gaże członków?
– Nie zadawaj mi takich pytań, kochanie.

W takim razie dziękuję za rozmowę.

Mateusz Matłok

Grafika: https://freemasonry.network.com
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KAROL PACIOREK 
SIĘ STARZEJE!
RADZI, ŻEBY SIĘ WYSPAĆ,
A NIE PRZY******Ć MOCNO W MELANŻ

Na wstępie chciałbym przypomnieć Wam dwa odcinki NASZEGO ulubionego bezbeckiego programu. Film numer 1260 
(opublikowany 31 lipca) zakończył się tak: „Dziękuję Wam pięknie, miejcie dos-ko-na-ły weekend! Przypierdolcie moc-
no w melanż, ale przeżyjcie go”. Natomiast w odcinku o numerze 1310 (z 9 października) na końcu chłopaki powiedzie-
li, żebyśmy się wyspali. Czy Loża maczała w tym swoje palce i podmieniła nam Karola? A może Pocierak po prostu się 
starzeje?

Żeby to sprawdzić skorzystam z artykułu, który opublikowano 18 czerwca 2013 roku o godzinie 14:59 na stronie 
facet.wp.pl, czyli (jak widać po nazwie) stronie eksperckiej, która pokaże nam prawdę na temat starzenia się mężczyzn.

Według tego artykułu oznakami starzenia się są m.in.:

• Łysienie

• „Muzykowanie” – wydawanie dziwnych odgłosów
Myślę, że w każdym odcinku LSa coś się znajdzie.
• Kupowanie szybkich aut i przesadne eksploatowanie organizmu
To nie dzieje się u wszystkich, ale u Karola tak jest.

http://facet.wp.pl
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• Nieogarnianie współczesnej kultury i techniki
Karol ogarnia, co dzieje się w technicznym i popkulturowym świecie (a przynajmniej tak mi się wydaje), ale jest prze-
cież YouTuberem, więc nie wezmę tego punktu (nawet troszeczkę) pod uwagę (ale wiedzcie, że pisząc go, słucham 
funku).

Diagnoza: Karol się starzeje, ale niech żyje nam 100 lat albo nawet więcej: ze 130.

Sebastian Czapliński
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CO MOŻNA ROBIĆ 22 PAŹ-
DZIERNIKA 2020 O 10:00?
Czwartkowy poranek, a Ty znowu nie wiesz, co chciałbyś robić? Żaden problem! Magazyn Bezbek nie zostawi Cię 
samego. Poniżej znajdziesz kilka naszych propozycji na urozmaicenie tego dnia.

1. Spać
2. Leżeć w łóżku
3. Jeść śniadanie
4. Pić kawę
5. Studiować lub uczyć się w szkole
6. Pracować
7. Udawać, że się pracuje
8. Kurować się po wczorajszej imprezie
9. Czytać książkę
10. Oglądać film/serial
11. Grać w grę
12. Bezmyślnie wertować social media
13. Odnawiać pasję do starego hobby
14. Nosić maseczkę
15. Wracać z zakupów (bo sklepy zaraz będą niedostępne dla Ciebie)
16. Odbierać paczkę od kuriera lub z paczkomatu
17. Wymyślać nieśmieszne żarty
18. Robić mema
19. Spamować jakąś grupę (shitposting)
20. Tworzyć rzeczy dla magazynu Bezbek
21. Rozmyślać nad sensem życia
22. Dołączyć do wydarzenia Jobicon z Karolem i Włodkiem
23. Głaskać kota
24. Stać w korku
25. Iść i zdążyć pozbierać kasztany, zanim dzieci z przedszkola wezmą wszystkie i zaczną je kaleczyć wykałaczkami, 

robiąc z nich ludziki (oczywiście z maseczką) :)
26. Grać w kanastę na kurnik.pl
27. Grać na basie
28. Rozwiązywać sudoku
29. Sprzątać, żeby opóźnić wykonywanie swoich obowiązków
30. Pójść oddać krew
31. Robić zakupy w Biedrze dla dziadków
32. Oglądać Impo
33. Robić pranie
34. Balować jak Trzaskowski
35. Śpiewać jak Karol
36. Tańczyć w deszczu
37. Pastować buty
38. Liczyć barany
39. Napisać list do Bezbeka.
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OGŁOSZENIE

Ponad 2 tygodnie temu poszukiwaliśmy skar-
petek pewnego kitku. Dostaliśmy informację 
od Jana Kowalskiego o tym, gdzie najprawdo-
podobniej kitku zostawił swoje skarpetki. Jak 
się okazało, miał też buty!
Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażo-
wanie!

Agata Iwanow
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LEKKO STRONNICZE 
JEDNOSTKI MIAR

Drodzy Karolu i Włodku, często macie problemy z tym, żeby przeliczyć jednostki. Czy to są gramy, czy uncje, czy 
litry, które pojawiły się w odcinkach LSa. Magazyn Bezbek to niejako DLC LSa, postanowiłem więc wyjaśnić Wam, ile 
czegoś to ile czegoś innego, a także przedstawić Wam moje ulubione jednostki.

Na początek chciałbym Wam wyjaśnić, jak działają przedrostki. Gdy już opanujecie ich znaczenie, to już prawie 
jesteście w domu, musicie wtedy tylko wiedzieć, czego dotyczy dana jednostka.

eksa (gr. heks — sześć)  E 1 000 000 000 000 000 000 = 1018 trylion
tera (gr. teras — potwór)  T 1 000 000 000 000 = 1012   bilion
giga (gr. gigas — olbrzymi)  G 1 000 000 000 = 109   miliard
mega (gr. megas — wielki)  M 1 000 000 = 106    milion
kilo (gr. chilioi — tysiąc)  k 1000 = 103    tysiąc
hekto (gr. hekaton — sto)  h 100 = 102    sto
deka (gr. deka — dziesięć)  da 10 = 101     dziesięć
decy (łac. decimus — dziesiąty) d 0,1 = 10−1     jedna dziesiąta
centy (łac. centum — sto)  c 0,01 = 10−2    jedna setna
mili (łac. mille — tysiąc)  m 0,001 = 10−3    jedna tysięczna
mikro (gr. mikros — mały)  µ 0,000 001 = 10−6    jedna milionowa
nano (gr. nanos — karzeł)  n 0,000 000 001 = 10−9   jedna miliardowa

PUŁAPKA!
Informatycy to całkiem inni ludzie niż inni ludzie i postanowili, że oni sobie będą inaczej mnożyć, więc megabajt 

to wcale nie jest milion bajtów, a 1 048 576 bajtów. Oni lubią dwójki i tamta liczba to jest właśnie wielokrotność dwój-
ki.

Są jeszcze rzecz jasna nasze, rodzime kopy, mendle czy grosy, które przydadzą się Wam, jak będziecie w Michałowie 
i trzeba będzie kupić jaja od baby.

mendel = 15
tuzin = 12
kopa = 60
gros = 144

Jednostki

Uncja — nie będziecie o niej mówić inaczej niż w kontekście złota, więc wiedzcie, że w jubilerstwie stosowana jest 
uncja trojańska (nie chodzi tu o Troję tylko o Troyes we Francji) i jest to niewiele ponad 31 gram, czyli tyle, ile sześć 
łyżeczek cukru. Janusz Korwin-Mikke by sobie uncją cukru herbaty nie posłodził.

Gram — jeden gram to jedna piąta łyżeczki cukru, więc cała łyżeczka to jest dokładnie tyle, ile w głowie koksu 
mam.

Litr — to jednostka objętości. Wyobraźcie sobie, że macie w ręce pudełko o wymiarach 10 × 10 × 10 cm. To jest 
właśnie litr. Jeśli wyobraziliście sobie pudełko tekturowe, to wyobraźcie sobie, że macie mokrą rękę.
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Metr — zróbcie krok, ale takiej długości krok, jakbyście gdzieś szli, to tyle to jest metr, albo rozszerzcie palce naj-
bardziej, jak się da i odległość od końca kciuka do końca palca środkowego razy pięć, to jest metr.

Lumen — nie rozumiem tej jednostki. Jak sobie pomnożycie światło i kolory, to Wam wyjdzie, jak mocno świeci 
Pioneer Kuro, albo nie. Nie mam pojęcia, trochę jednak mam. Jest to jednostka „jasności” (jakiś fizyk mnie zabije za 
ten artykuł). Adnotacja dyplomowanego fizyka: Lumen to bardzo prosta jednostka strumienia świetlnego. Określa 
ilość światła emitowanego przez jakieś źródło. Więcej lumenów, to więcej światła. Tyle. (przyp. Lena Śniadała)

Sekunda — to bardzo mało. Jest to zarówno miara czasu, jak i kąta. 60 sekund to minuta, a 3600 to godzina. Jeśli 
chodzi o kąty to 60 sekund to minuta, a 60 minut to jeden stopień. To są chyba wszystkie jednostki, których będziecie 
potrzebowali, ale jakby co, w razie awarii, napiszę Wam jeszcze o moich czterech ulubionych jednostkach.

Fahrenheit — na Wikipedii dowiecie się o bardzo nieciekawej historii powstania tej jednostki, więc ja Wam napi-
szę taką ciekawszą. Półprawdziwą. Fahrenheit był sobie w Gdańsku w zimie. Pizgało niemiłosiernie i temperaturę, 
jaka wtedy tam panowała wziął za swoje 0 (0 F = –17,78°C), a temperaturę ciała swojej żony za 100 (100 F = 37,8°C). 
Pewnie zauważyliście, że żona Fahrenheita była HOT. Lubię tę jednostkę, bo ma taki organiczny związek z ludzkim 
postrzeganiem ciepła i zimna. Jak jest 0 F, to jest bardzo zimno, a 100 F to znaczy gorąco. Pod tym względem bije na 
głowę skalę Celsjusza i Kelwina, bo ich setki są temperaturami, których nigdy nie doświadczymy, chyba że jesteśmy  
kosmonautami albo gotowanym świętym Stanisławem.

Mila morska — moja ulubiona, bo ma związek z rozmiarami Ziemi. Długość równika dzielicie na 360 stopni 
i wychodzi wam 111,111 km, co należy podzielić przez 60 minut i wychodzi Wam mila morska! Czary. W milach morskich 
na godzinę mierzy się prędkość statków, a nazywa się to węzłem. Nazwa ta pochodzi od sposobu pomiaru prędkości. 
Na kołowrocie był nawinięty sznurek z supłami, do sznurka była przywiązana boja, chlup do wody i liczymy ile węzłów 
nam się przez palce prześlizgnie w czasie, jak się piasek przez klepsydrę przesypuje. Cudowne zajęcie.

Skala Mercallego — Richter ssie. Skala Richtera w ogóle nie ma nic wspólnego z intuicją. Jest skalą wykładniczą. 
Czwórka w skali Richtera jest 1000 razy silniejsza niż dwójka, a piątka jest 32 razy silniejsza niż czwórka. Oznacza to, że 
czwórki nie poczujecie, a szóstka rozwali Włodkowi dom. Skala Mercallego za to jest skalą opisową, więc nie ma takiej 
dużej różnicy między kolejnymi stopniami.

Sasin przejebał 70 mln na wybory, które się nie odbyły i od tamtego czasu:
1 Sasin = 7×107

Hex Zero Rouge – Maciek
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NAJLEPSZE PIOSENKI
DO TORTUR WEDŁUG
BEZBEKÓW
Każdy z nas był w sytuacji, gdy póź-
ną nocą otrzymał tajemniczy link do 
YouTuba od znajomego, bądź sam 
natrafił na materiał, który odmienił 
jego życie. Filmik, który w całej swej 
dziecinnej otoczce niewinności tyl-
ko skrywał szpony gotowe do ataku 
na nasz młody i nieopierzony mózg. 
Prosta melodia, chwytliwe słowa, 
bezpośrednia animacja. To elementy 
składowe piosenek guilty pleasure, 
które potrafią zapętlić się i odbijać 
tygodniami wewnątrz naszej czasz-
ki. Dziś przyjrzymy się faworytom 
wytypowanym przez członków grupy 
Imponderabilia, mogącym rozśmie-
szyć lub zabić. Kolejność kompletnie 
losowa.

PINKFONG – Baby Shark
Tego utworu pominąć nie mogłem, 
bo mimo, iż jest stosunkowy mło-
dy (2016), to był faktycznie wyko-
rzystywany do torturowania 
więźniów w stanie Oklahoma w USA. 
Najwidoczniej podopiecznym nie 
spodobały się nowe metody wycho-
wawcze opiekunów i złożyli skargę, 
która trafiła do sądu.

The Duck Song
Historię niezdecydowanej kacz-
ki i  sprzedawcy lemoniady moż-
na tłumaczyć na wiele sposobów. 
Jedni uważają, że jest to obraz 

rozpuszczonego lewactwa, drudzy, 
że to metafora sytuacji gospodarczej 
Polski. Dla mnie jest to natomiast 
jeden z  obowiązkowych utworów, 
który musi zostać zaśpiewany, gdy 
ktoś w towarzystwie wyciąga gitarę.

Parabole tańczą
Ten już nastoletni mem idealnie 
obrazuje stan umysłów licealistów 
w trakcie pisania matury z matema-
tyki. Niech pierwszy rzuci kamieniem 
ten, komu szare komórki z  uśmie-
chem nie tańczyły do tej melodii 
w  momencie, gdy naprawdę ich 
potrzebowaliśmy.

MISTER D. x ANJA RUBIK – CHLEB

Samoświadomość tego dzieła spra-
wia, że można je albo pokochać, 
albo znienawidzić. Tak naprawdę 
nieważne, do której grupy traficie, 
bo jeśli ją zobaczycie, to już nigdy jej 
nie odzobaczycie.

Vitas – 7th Element
Znane również jako „ruskie tech-
no” albo „russian blblblblblbl” cha-
rakteryzuje się aksamitnym, wręcz 
futurystycznym wokalem, który jak 
najbardziej nadaje się do torturo-
wania wrogów. Zarówno gwiezd-
na sceneria, w  jakiej poruszają się 
postacie, jak i ich kostiumy, utwier-
dzają w  tym, że to nie jest utwór 
stworzony do słuchania z przyjem-
nością.

The Kitty Cat Dance
Twórca tej piosenki raczej nie spo-
dziewał się, jaki splendor spłynie na 
jego kota po publikacji klipu stwo-
rzonego ze zdjęć tytułowego Kitty 
Cata w różnych pozycjach. Tańczący 
kot to kwintesencja YouTuba i pere-
łek, jakie można tam znaleźć.
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The Axolotl Song
Przeglądając tę listę łatwo zauważyć, 
że zwierzaki są wdzięcznym tematem 
do tworzenia bezbekowych melodii. 
Nie mogło więc zabraknąć w  tym 
zestawieniu przedstawiciela gadów. 
Salamandra Meksykańska, bo o niej 
tutaj mowa, zdradza nam swoją dra-
matyczną historię, łącząc muzykę 
filmową i skoczne flameco spinając 
wszystko niespodziewanym twistem.

Verka Serduchka – Dancing Lasha 
Tumbai

Ukraińska drag queen śpiewająca 
po niemiecku do techno w srebrzy-
stym stroju przypominającym mun-
dury żołnierzy Trzeciej Rzeszy? Nic 
bardziej mylnego. Jak widać, nasi 
wschodni sąsiedzi upodobali sobie 
błyszczące kostiumy, zagarniając 
przy tym serca europejczyków pod-
czas Eurowizji 2007, zdobywając dru-
gie miejsce.

Wojtek Szumański – Ballada o cyc-
kach

Dzieci, ten fragment możecie pomi-
nąć. Wielu próbowało opisać tajem-
niczą relację mężczyzn z damskimi 
piersiami i chyba nikomu nie udało 
się tego tak dokonać, jak Wojtkowi 
Szumańskiemu. Bezpruderyjny i jak-
że ludzki przekaz sprawia, że ten 
tekst wchodzi sam do głowy i nawet 
osoby z nim nieobeznane po kilku 
głębszych załapią słowa.

MrWeebl – Narwhals
Jak najlepiej przyswoić kilka faktów 
na temat morskiego ssaka, jakim 
jest narwal? Zapętlając ten kawa-
łek i  pozwalając mu zrobić papkę 
z resztek naszego zdrowego umysłu. 
To poświęcenie warte jest możliwo-
ści zabłyśnięcia wśród znajomych  
ciekawostkami na temat jego rogu, 
który tak naprawdę jest przerośnię-
tym kłem.

The Coconut Song
Na koniec zostawiłem swojego oso-
bistego faworyta. Piosenkę, obok 
której jedni przejdą obojętnie, dru-
dzy uśmiechną się pod nosem, trzeci 
zerkną ze zdziwieniem, natomiast ja 
nie będę mógł się powstrzymać od 
dołączenia do sekcji tenorów. Utwór 
ten zmienił moje postrzeganie koko-
sów. Otworzył oczy na sprawy, o któ-
rych wcześniej nie myślałem. Dzięki 
niemu czuję się lepszym człowie-
kiem i mam nadzieję, że każdy z Was 
znajdzie swoje The Coconut Song.

Celowo pominąłem niektó-
re utwory, które cieszą się więk-
szą popularnością, ponieważ nie 
wszystkie nadają się jako terapia 
stresogenna bądź serum prawdy. 
Resztę piosenek zaproponowanych 
przez Bezbeków znajdziecie na gru-
pie Imponderabilia na Facebooku. 
Dziękuję wszystkim, którzy dołożyli 
swoją cegiełkę do tej skromnej listy. 
Mam nadzieję, że będzie dumnie 
Wam służyła w nietypowych potrze-
bach.

Mikołaj Sumyk
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CZY DZIECI POWINNY
WIDZIEĆ RODZICÓW 
NAGO? SPRAWDZAMY!

W 1304 odcinku Włodek powiedział do Karola: „[…] zapy-
taj psychologów czy ludzi od wychowywania dzieci, czy 
dzieci powinny Cię widzieć nago”. Włodek jest na „nie”, 
ponieważ jego zdaniem „[…] to jest ta sfera intymności, 
której się nie przekracza. […] Dobrze jest to zachować 
dla siebie”. Nie jestem psychologiem i  (na szczęście) 
nie zajmuję się wychowywaniem dzieci, ale spróbuję  
odpowiedzieć na pytanie, czy dzieci powinny widzieć 
swoich rodziców nago.

W  czerwcu 2002 roku pojawiła się w Wysokich 
Obcasach rozmowa z psychoterapeutą Ośrodka Terapii 
Psychoanalitycznej, który mówił m.in., że skrajności są 
złe, więc i „paradowanie” nago przed dzieckiem, i nad-
mierne zasłanianie każdego skrawka swojego ciała, może 
mieć zły wpływ na dziecko. Dzieci, które są w fazie edy-
palnej (mają od 3 do 6/7 lat), chcą stworzyć związek 
z kimś innym, niż rodzic, więc chłopcy mogą mieć myśli 
o tym, że kiedy dorosną, zostaną mężem mamy, a dziew-
czynki mogą chcieć stworzyć z ojcem na tyle bliską więź, 
aby zastąpiła ona jego więź z mamą. Więc jeśli rodzice 
w tym czasie będą chodzić bardzo często nago po domu, 
to może to pobudzić fantazje dzieci. Oczywiście nie nale-
ży popadać z jednej skrajności w drugą. Jak mówi psy-
choterapeuta: „W  różnych sytuacjach nagość jest jak 
najbardziej na miejscu. Tak może być np. w szwedzkiej 
saunie lub na plaży nudystów. W Polsce naturalny jest 
widok matki karmiącej piersią w towarzystwie, w innych 
krajach naturalny jest także widok kobiety opalającej 
się topless. Ale my przecież nie rozmawiamy o nagości 
laktacyjnej czy wizycie w saunie. Mówimy o chodzeniu 
nago po mieszkaniu. [...] Zdrowe jest wszystko, co nie jest 
skrajnością. Można przejść nago z  łazienki do pokoju, 
jeśli zapomniało się ręcznika, nie trzeba przemykać się 
chyłkiem. Chodzi raczej o to, by nie »paradować«, czer-
piąc na przykład satysfakcję z własnej nowoczesności 
i naturalności, chełpiąc się tą nagością. Jeśli dziecko wej-
dzie do łazienki, w której kąpie się mama czy tata, nie 
ma sensu zakrywać się ręcznikiem, krzyczeć, wyganiać za 
drzwi. W ogóle zachowania agresywne czy lękowe nie są 
dobre. Ale lepiej zamykać łazienkę”. W tym tekście wypo-
wiada się także pani Monika Jakubowicz, psycholożka 

dziecięca, która zwraca uwagę na ważny aspekt: nie moż-
na zawstydzać dzieci. Jeśli chcą one się zasłaniać czy 
zamykać w  łazience, pozwalajmy im na to, aby mogły 
się prawidłowo rozwijać i aby nie wkroczyły w dorosłość 
z bagażem kompleksów.

Polecam też przeczytać wywiad z Marleną Trąbińską–
Haduch (psycholożka z  Fundacji Dzieci Niczyje) 
oraz Agnieszką Izdebską (psycholożką i  seksuolożką 
z Uniwersytetu Poznańskiego), gdzie poruszone zosta-
ły m.in. kwestie dotyczącego tego, czym dla dziecka jest 
nagość.

Jeśli interesuje Was ten temat, to warto, abyście 
zajrzeli na Instagrama na konto @kasia_coztymsek-
sem, ponieważ jest ona psycholożką oraz seksuolożką 
i ma zapisane story dotyczące nagości dzieci na plaży, 
masturbacji dziecięcej. Oczywiście porusza ona także 
inne tematy, np. libido, pierwszy raz, seks analny, tablet-
ka „po” czy orgazm.

Czy dzieci powinny widzieć rodziców nago? Jak widać, 
to zależy. Ważne, żeby nic na dziecku nie wymuszać, nie 
pokazywać się nago „na siłę” oraz nie zawstydzać dzie-
ci, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia u nich później 
kompleksów. Jeśli magazyn „Bezbek” jest czytany przez 
jakiegoś psychologa czy seksuologa, to będę bardzo 
wdzięczny za wypowiedzenie się na ten temat.

Sebastian Czapliński

https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,53664,25707015,nagosc-i-dzieci-lubisz-chodzic-po-domu-w-stroju-ewy-juz-dla.html?disableRedirects=true
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,53664,25707015,nagosc-i-dzieci-lubisz-chodzic-po-domu-w-stroju-ewy-juz-dla.html?disableRedirects=true
https://fdds.pl/baza_wiedzy/zdjecia-dzieci-sieci/
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KĄCIK KULINARNY —
PODSTAWY BEZBECKIEJ
KUCHNI
Ze specjalnym pozdrowieniem od redakcji magazynu Bezbek dla Moniki Lady — osoby zwycięskiej w konkursie na 
najbardziej odgrzewanego kotleta!
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Codzienne życie Bezbeka nie należy do najłatwiejszych. Pomijając trudności związane z życiem w społeczeń-
stwie nieprzystosowanym do takiej ilości bezbectwa, ogromne trudności przysparza także spełnianie podstawowych 
potrzeb życiowych, takich jak jedzenie czy picie. Niestety Bezbecy skazani są na wysuszone ich żartami do granic 
możliwości jedzenie. Dlatego pytając się o ulubione bezbeckie dania, na myśl przychodzą z marszu: suchary i kisiel.

 Suchary można robić na milion sposobów — w Internecie dostępnych jest setki stron oferujących przepisy 
z jajkiem, z masłem, z chałki, z wojska, lembasy z „Władcy Pierścieni”… W naszej redakcji jednak preferujemy suchary 
z domowego chleba, na które przepis już wkrótce Wam przedstawię.

 Czymże byłyby jednak suchary bez ich nieodłącznego, tinderowego matcha — domowej roboty kisielku? 
Można poprzestać na tym kupnym, jednak nic nie sprawia takiej satysfakcji, jak stworzenie własnej, zawiesistej kom-
pozycji smakowej.

 Czy jesteście gotowi na poznanie tajników bezbeckiej kuchni? Jeśli tak, to zaczynamy!

Chleb na suchary
Żeby przygotować swój bezbecki chleb będziesz potrzebować:
0,5 kg mąki pszennej + trochę do podsypywania przy wyrabianiu,
7 g suchych drożdży,
1 szklankę ciepłej wody (40°C max!),
0,5 szklanki mleka,
2 łyżki cukru,
2 łyżeczki soli.
Pół kilograma mąki przesiewam sitkiem do dużej miski. Dodaję do niej łyżkę cukru i łyżeczkę soli. W oddziel-

nej misce (najlepiej wysokiej) mieszam drożdże z resztą cukru i soli, zalewam szklanką ciepłej wody (żeby osiągnąć 
odpowiednią temperaturę, najlepiej zmieszać w szklance pół na pół wodę zimną i świeżo przegotowaną) i dodaję pół 
szklanki zimnego mleka. Wszystko łączę ze sobą trzepaczką do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Gdy rozczyn drożdży jest już doskonale wymieszany, dodaję kilka łyżek mąki z pierwszej miski i mieszam do uzy-
skania konsystencji ciasta naleśnikowego. Tak przygotowany przykrywam ścierką i odkładam w ciepłe miejsce na 20 
minut, pilnując, żeby drożdże nie uciekły.

Drożdże, pod wpływem ciepła i cukru, zaczną pracować i rosnąć — gdy na powierzchni rozczynu pojawią się bom-
belki gazu wiem, że są już gotowe do dalszej pracy.

Rozczyn przelewam do miski z mąką i zaczynam łączyć składniki najpierw łyżką, potem ręką, ugniatając je w jed-
nolitą masę. Gdy ciasto jest zbyt lepkie, dodaję po trochu mąki, aż przestanie przylepiać się do palców i ścianek miski. 
Dobre wygniecenie ciasta zajmuje około 10–15 minut — jest wtedy sprężyste, miękkie i puszyste. Cytując świętą Magdę 
Gessler — ma to być sexy dough.

Po wygnieceniu daję ciastu odpocząć — pół godzinki dla słoninki. W tym czasie ono rośnie, nabiera faktury 
i puszystości. Następnie znów je zagniatam (to wpływa na tworzenie się dłuższych wiązań glutenu, a przez to — na 
fantastyczną strukturę chleba) i zostawiam na kolejne pół godzinki. Po drugim odpoczynku ciasto znowu zagniatam, 
formuję w bochenek, przekładam na blachę wyłożoną papierem, cyk pyk, fiku-miku, fą, fą, delikatnie przykrywam 
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ścierką i zostawiam do ostatniego wyrośnięcia na 40 minut. Jeżeli chcemy, żeby nasz chleb miał na wierzchu nacięcia 
lub jakieś dodatki — to jest ostatni moment, żeby je dodać. Można ciasto natrzeć oliwą, obsypać mąką, słonecznikiem, 
makiem… Do wyboru, do koloru.

Chleb piekę w temperaturze 180°C przez 30–40 minut na średniej półce (w piekarniku elektrycznym. W piekarniku 
gazowym czas pieczenia jest krótszy i najlepiej wrzucić chleb najwyżej, jak się da, żeby się upiekł, ale nie spalił od 
dołu). Gdy skórka się zarumieni — nasz chleb jest gotowy.

Wyciągam chleb, owijam w ściereczkę i odkładam na bok do wystygnięcia.
Dodatkowo do ciasta można dodać jakieś ziarenka albo płatki owsiane, owoce suszone itd., a jeśli dodamy więcej 

cukru, to w smaku przypomina chałkę ;)
Gdy chleb jest już gotowy, możemy pokroić go na kromki, ułożyć w odstępach na blaszce i potraktować serią 

bezbeckich żartów, najlepiej czytając magazyn Bezbek (myślę, że piekarnik ustawiony na 50—70°C też dałby radę, ale 
jeszcze nie próbowałem). Uważajmy jednak, żeby suchary nie wyszły zbyt suche.

Tak przygotowane sucharki najlepiej smakują z domowej roboty kisielem.

Kisiel
Będziemy do niego potrzebować:
1 szklankę domowego soku/syropu,
1 szklankę zimnej wody,
2 łyżeczki mąki ziemniaczanej,
cukier/miód do smaku.
Sok zagotowuję w garnku z połową szklanki wody. Jeżeli czuję, że jest zbyt mało słodki — dodaję cukier albo miód.
W międzyczasie w pozostałej połowie szklanki wody dokładnie mieszam dwie łyżeczki mąki ziemniaczanej (najle-

piej sprawdzi się do tego trzepaczka albo nawet mikser). Dbam o to, żeby w zawiesinie nie było grudek.
Gdy sok z wodą się już zagotuje, dodaję do niego zawiesinę i mocno mieszam. Po chwili deser zgęstnieje — jest 

wtedy gotowy do jedzenia! Uważaj jednak, bo jest bardzo gorący!

Próbując naszej wspaniałej, bezbeckiej kuchni, nie zapomnijcie o szklance wody do popicia — nie odpowiadamy 
za śmierć spowodowaną utknięciem zbyt suchego suchara w gardle!

Smacznego!

Mateusz Kotas

Przepis na kisiel opracował Dziennikarz Śledczy, który w poszukiwaniu dramy zawędrował do kuchni. Odnalazł 
tam jedynie mnie — z przepisem na chleb.
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CZYTELNICY PYTAJĄ, 
BEZBEK ODPOWIADA

Czytelnik: Kisiel czy budyń? Zawsze ten sam dylemat koło 18:00…
Bezbek: Wszystko zależy od Twojego nastawienia. Jeśli lubisz klarowne sytuacje, to polecamy kisiel. Jeśli preferujesz 
mętne, niejasne klimaty, to budyń. Jest jeszcze zupka chińska – tam masz trochę tego i tamtego.

Czytelnik: Jak wygląda harmonogram pracy w redakcji?
Bezbek: Pracujemy jak mrówki, żeby dostarczyć Wam tyle bezbecji, ile tylko możemy. Wszystko omówione, wszystko 
jasno rozdzielone, wszystko dopięte na ostatni guzik. Wszystko jak w zegarku… zegarku Karola. Czasami coś się obsu-
nie o 3 minuty, czasami o godzinę. Czasami wszystko jest robione na raz w weekend. Najważniejsze, że się staramy, 
weźcie to troszeczkę pod uwagę.

Czytelnik: Podoba mi się mój brat, co mam z tym zrobić?
Bezbek: To zależy czy faktycznie jest przystojny. Prosimy o doprecyzowanie.

Czytelnik: Droga Redakcjo, stoję przed bardzo ważnym wyborem. W zaistniałych okolicznościach, zaostrzenia obo-
strzeń, muszę zakupić jakieś wdzianko na usta i nos. Oczywiście wybór może paść tylko na jedną rzecz. Według Was, 
Droga Redakcjo, lepiej zaopatrzyć się w ekskluzywnie wyrafinowane majteczki na twarz czy może skłonić się ku przy-
łbicy od Louis Vuitton?
Bezbek: Dbając o naszą planetę i skłaniając się ku ideologii zero waste, zdecydowanie rekomendujemy majtki, bo 
mogą pełnić wiele funkcji. No chyba, że mieszkasz w Warszawie. W takim wypadku musisz kupić przyłbicę LV.

Emi Lia

Małgorzata Mierzejewska
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ROZRYWKA
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BEZBEKOWY 
HOROSKOP
NIEZAWODNE PRZEPOWIEDNIE BEZBECKIE 11.10–18.10

Baran (21.03–20.04)
Ufaj swoim bliskim, jak Warszawa powinna zaufać 
Trzaskowskiemu w wyborze muzyki i weź w tym tygodniu 
troszeczkę pod uwagę, że to Twoje samopoczucie. Nie 
pozwól nikomu ze złą energią na nie wpłynąć.

Byk (21.04–21.05)
By uniknąć jesiennej chandry spraw sobie trochę przy-
jemności, np. kup sobie upragniony telewizor, nawet jeśli 
ma grubą ramkę i wydaje dziwne dźwięki. W pracy czeka 
Cię mniej trudnych spraw.

Bliźnięta (22.05–22.06)
Otaczaj się pięknymi rzeczami i zacznij żyć swoim insta-
gramowym życiem bez konieczności wychodzenia 
z domu. Przestań wynajmować studio, wyglądające jak 
samolot, a zacznij spełniać swoje plany naprawdę.

Rak (23.06–22.07)
Bądź cierpliwy jak Karol dla zaspanego Włodka, a Mars 
pomoże Ci w rozwiązywaniu starych konfliktów. Księżyc 
w Twoim znaku zwiastuje Ci w weekend dobrą zabawę, 
więc zapuszczaj funk i baw się w najlepsze.

Lew (23.07–23.08)
Poczujesz potrzebę bycia wolnym, jednak pamiętaj, by 
nie uwalniać się od noszenia maseczki, niczym Karolak 
w IKEA. Obserwuj sytuację i próbuj się do niej spokojnie 
dostosować. W niedzielę czeka Cię ciekawy dzień.

Panna (24.08–23.09)
Ze swoimi problemami poradzisz sobie tak łatwo, jak 
Kraśnik ze straszną technologią 5G. W pracy starania 
zostaną bardzo docenione. Szef zauważy Twoją cięż-
ką pracę. Ktoś w Twoim otoczeniu będzie potrzebował 
Twojej rady.

grafika: Natalia Siuta
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Waga (24.09–23.10)
Nie słuchaj tego, co mówią Twoi bliscy, którzy będą chcie-
li wpłynąć na Twoją decyzję. Chyba że właśnie kupujesz 
telewizor i chcesz kupić Pioneer Kuro, to wtedy weź tro-
szeczkę pod uwagę, że to też ich telewizor. Weekend 
spędź z bliskimi.

Skorpion (24.10–22.11)
W tym tygodniu poznasz kogoś i Twoje serce zabije tak 
szybko, że poczujesz katharsis piątej komory serca. 
Zamarzy Ci się wielki romans, więc koniecznie przypo-
mnij sobie rady z odcinka #1150.

Strzelec (23.11–21.12)
Nie bój się spełniać swoich marzeń. Jeśli marzysz o tym, 
by śpiewać, to śpiewaj i  nie słuchaj haterów, bo oni 
zawsze będą narzekać. Pamiętaj, że masz studnię poten-
cjału i nic tego nie zmieni.

Koziorożec (22.12–20.01)
Czekają Cię nowe możliwości w pracy i nowe propozycje 
nie do odrzucenia, jednak uważaj na handlarzy garnków. 
Nie daj się naciągnąć na zbędne wydatki. Bacznie obser-
wuj okazje, które daje Ci los, bo będą one dla Ciebie 
korzystne.

Wodnik (21.01–18.02)
Uważaj na krytycznie nastawione do Ciebie osoby. Ich zła 
energia będzie miała na Ciebie duży wpływ. Jednak nie 
łam się – ktoś, od kogo spodziewasz się krytyki, odkryje 
w Tobie wielki potencjał i doceni starania.

Ryby (19.02–20.03)
Na Twój widok bliscy będą reagować tak pozytywnie, jak 
przechodnie na widok Ramena. Przekazuj swoją dobrą 
energię innym, bo wtedy wszechświat będzie po Twojej 
stronie. Nie pozwól, by czyjeś marudzenie zepsuło Ci 
humor.

Wróżka NS

grafika: Natalia Siuta
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SKRÓTY 
ODCINKÓW
#1311–1315

PONIEDZIAŁEK

LS #1311
Trener głosu ocenia śpiew Karola

Smutno mi, Boże. LSy w tym tygodniu na odległość. 
Ma to swoje plusy, bo Włodek jest wypoczęty, gdyż nie 
musiał dymać do Warszawy. Szok i niedowierzanie! 
Karol został oszczędzony przez trenerkę głosu Gosię 
Sacałę, a  nawet został pochwalony. Pozwolę sobie 
zacytować „studnia potencjału”, podobno aż tyle ma go 
Karol. Obudziło to oczywiście zmysł biznesowy Włodka, 
który już chciałby kręcić hajs na płycie wydanej wspól-
nie z tym drugim. Rykoszetem od Panny Gosi oberwało 
się również Włodeczkowi. Nieładnie. Włodeczka to nam 
proszę tutaj nie szkalować. Włodeczek jest odpowie-
dzialny za najlepszą piosenkę urodzinową wszechwag.

WTOREK

LS #1312
Nawet Szumowski na to nie wpadł. Ostateczna broń, 
którą pokonamy wirusa

Włodek torturował Karola piosenką dla dzieci „Baby 
Shark”, w więzieniu Guantanamo torturą było głośne 
słuchanie Metalliki (założę się, że puszczali jakiś kon-
cert, na którym Lars Ulrich nie umie grać na perkusji, 
czyli jakikolwiek koncert). Polaków PiS dręczy Zenkiem 
Martyniukiem. Lekko Stronniczy będą na Jobiconie, 
a wzmianka Karola o tym, że i tak nie mamy co robić w 
czwartek o 10:00, więc możemy wziąć udział, wywołała 
niemałe wzburzenie. Weźcie to troszeczkę pod uwagę, 
że Karol żartował. W Tarnobrzegu trzeba walnąć kijem, 
nie powiem w co, żeby dostać skierowanie do leka-
rza. Każdy kij ma dwa końce, chyba że ma trzy. Mail. 
Maksymilian jest mistrzem zrywania. Zerwał z dziew-
czyną z sercem po prawej stronie przez LSa.
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ŚRODA

LS #1313
Czy Billie Eilish źle brzmi?

Nie, ona jest fenomenalna! Karol zaczyna od truizmu. 
Mówi, że Konfa zachowuje się jak Konfa, Włodkowi 
się to nie podoba, bo mówienie o polityce jest głu-
pie i  proponuje Temu Drugiemu ustawienie obra-
zu na wszystkich urządzeniach. Chłopaki przechodzą 
samych siebie i rozmawiają tym razem już nie o samo-
chodach i także nie o telewizorach, a o tym, jak się 
nagrywa dźwięk i robi zdjęcia. Nerd we mnie krzyczy 
z podniecenia, a taki „cool guy” we mnie wyje z bólu. 
Wspominają o Ricku Rubinie jako o dosyć sławnym 
producencie muzycznym. Nadmienię tylko, że pro-
dukował on „Death Magnetic”, czyli znowu Metallica. 
Przypadek? Tak. W luku Daviego Jonesa istnieją odcin-
ki LSa prowadzone przez Włodka, Karola i Karolinę, 
i tylko Karolina wie, czego dotyczyły te odcinki ze snów.

CZWARTEK

LS #1314
Wójt Sylwiusz z Żelazkowa

Urodziny Karola. Chłopaki nie mogą dojść do konsen-
susu, czy Karol skończył 34 lata, czy ma 34 lata, a ja 
powiem tak: od urodzin do dzisiaj Ziemia obiegła 
Słońce 34 razy. Szach-mat. Dostał lody, przysłali mu je 
kurierem, prosto od firmy „wyliż”. Prezenter w oksach 
jest w formie, wszedł w ten wiek, strefę daddy jokes 
i sypie nimi jak Harry Houdini z kryzysem wieku śred-
niego. Temat. Wójt Sylwiusz jest bestią jak Mike Tyson. 
W jego słowniku oznacza to robienie sobie henny na 
twarzy po pijaku. Nina jest bardziej zdyscyplinowana 
od Ramena, może dlatego, że Włodek chce ją zjeść. 
Mam nadzieję, że tego nie zrobi. Nina, bądź grzeczna. 
A teraz coś zupełnie innego! Body positive i Rihanna, 
która wypuściła gacie na każdą sylwetkę. Mail. W alter-
natywnym świecie Karol ma na imię Diana.

PIĄTEK, PIĄTECZEK, PIĄTUNIO

LS #1315
Dawid Myśliwiec masakruje nasz naukowy bełkot

Parabole tańczą, tańczą parabole. Ivan Komarenko 
też tańczy. Smutno mi, Boże. Gościem odcinka jest 
Dawid Myśliwiec, bo chłopaków nie stać na Radka 
Kotarskiego. Wyjaśnia on, jak działają silniki na wodór. 
Jest koncepcja zeroemisyjnych samolotów na wodór, 
a Dawid mówi, że to chwyt marketingowy Airbusa, bo 
będą tak zeroemisyjne, jak Passat kombi w dieslu. 
Włodek nuci Hity, Kity, Mity (nie mam pojęcia jaki tytuł 
ma ta piosenka i odmawiam kategorycznie sprawdze-
nia tego), a Karol mówi, że jedzie mu wpie*dolić. Na 
koniec mail o Volvo w LPG. W to graj Włodkowi.

By: Hex Zero Rouge – Człowiek Złoto
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1. „Wyrok wydali, wyrok wykonali, żywcem pogrzebali...”, a jednak 
nie! Karol może śpiewać!
2. Starcie po pszyrce: Paciorek vs Słowacki
3. Leszczyna: postawiono Studnię Potencjału na cześć Karola 

Paciorka
4. Studnia potencjału i  jej tajemnice [Sprawdzamy, co jest na 

dnie]
5. Lekko Stronniczy na Jobiconie ONLINE [RELACJA]
6. Jak znaleźć się obok M. Prokopa w 4 krokach!
7. TAK TUKŁO w okno w Tarnobrzegu! [MAMY ZDJĘCIA]
8. Stukają, wołają „Daj L4 panienko”
9. Argumentum ad Włodkum lorem ipsum Karolum
10. Kij ci w okno i inne powiedzenia badylarskie
11. Czego nie usłyszeliśmy o Billie Eilish?
12. Billie Eilish — kim jest, czemu o niej nie słyszałeś/aś?
13. DLACZEGO WŁODEK NAGRYWA W PRACY?! CZY WŁODEK ZJADŁ 

NINĘ?! POWTARZAM, CZY WŁODEK ZJADŁ NINĘ?!
14. Najdziwniejsze smaki lodów, jakie można zjeść
15. Żarty rodzicowe
16. Nu, nu, nu *grożenie palcem* chłopaki. Współprace powinno 

się wyraźnie oznaczać [RAJD NA LEKKO STRONNICZYCH]
17. Zauważono Naukowe Spitfire'y nad kanałem LS! Ogłasza się 

ewakuację BEZBEKÓW!
18. Ivan Komarenko i inni, którzy ZYSKUJĄ na pandemii
19. Komarenko-Markowicz DENS — szkoła tańca online [ZAPISY]
20. #bringGeoGuesserToLekkoStronniczyBack — petycja
21. GeoWizard, komu jutuber wciska kity?!
22. Dawid Myśliwiec — cichy fan LSa jako korespondent naukowy
23. Dawid Myśliwiec czy Radosław Kotarski — kto jest bardziej wia-

rygodny?
24. Karol „słucha z artykułów” – kiedy zaczniemy CZUĆ słowa?
25. Uczymy jak napisać maila, żeby i wkupić się w łaski, i była 

śmietana
26. Nieważne, czy jesteś z drogiego, czy taniego państwa: NOŚ 

MASECZKĘ!

BYĆ
MOŻE
ZA TYDZIEŃ:
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