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DO BEZBEKOWICZÓW
 
Urszula Skorodziłło

DRODZY CZYTELNICY,

wszystkiego najlepszego w nowym roku 2021! Niezależnie od okoliczności spełniajcie swoje 
postanowienia, cele i marzenia. Nie wiem, czemu musieliście czekać z rozpoczęciem ich realizacji 
do pierwszego stycznia, ale co ja się będę wymądrzać.

Jeszcze w starym roku miałam sen, co już jest wyjątkowe, bo rzadko je pamiętam. W każdym 
razie byłam na jakiejś imprezie. Razem przy jednym stoliku siedziałam ja ze znajomymi oraz 
ludzie, których my nie znaliśmy. Dobrze się bawiliśmy, jak to na imprezie. W pewnej chwili ci dru-
dzy zaczęli rozdawać karty, pionki i obrazki, ponieważ szykowali się do gry planszowej. Siedziałam 
na brzegu tych dwóch grup ludzi i przypadkowo czy nie, otrzymałam swój zestaw. Tyle że ja nie 
byłam pewna, czy chcę grać. Nie znałam tej gry, nie chciałam się wygłupić i moi znajomi nie 
zostali zaproszeni. Kiedy nadeszła więc moja kolej, wahałam się chwilę, ale ostatecznie spa-
sowałam. Gadałam dalej ze znajomymi, ale kątem oka zaczęłam obserwować grę i wiecie co? 
Wygrałabym już na samym początku. Bez dobierania. Z moimi kartami z ręki. Wystarczyło zacząć  
i poznać nieco zasad nowej gry. Czemu o tym piszę? Może dlatego, że wygrana czy osiągnięcie 
celu jest tak blisko, a Ty z różnych powodów nie chcesz po nią sięgnąć. Powodzenia w nowym 
roku! (Za dużo czytania książki Radka).

Już zapewne wiecie o dwóch naszych pobocznych projektach. Po pierwsze zapraszam Was do 
licytacji Pierwszych Papierowych Wydań Magazynu Bezbek! Pięć aukcji pojawi się w styczniu,  
a każda z nich będzie wspierać Fundację WOŚP. Zatem wszystkie Wasze datki pójdą na szczytny 
cel, a my nic z tego nie mamy, a co więcej dokładamy się do tego biznesu. Dodruku nie planuje-
my. Wersji online nie będzie. Po drugie zapraszamy do głosowania w plebiscycie Bezbeki 2020 na 
najlepsze momenty LS-a, Imponderabiliów oraz naszej społeczności. Wszelkie linki znajdziecie na 
naszym FB oraz w tym magazynie.

Po trzecie (niespodzianka) zapraszam do pierwszego w tym roku nieśmiesznego, fikcyjnego  
i prawdziwego magazynu.

Wszystkiego najlepszego, 
Ula

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfGN1mcXF9aplpgkVTrkkgp57ZXw1N_wcbhC3ktICcwziIfw/viewform
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UWAGA!
MOŻLIWE PĘKANIE ZE ŚMIECHU ORAZ ZRYWANIE BOKÓW 

CZYTASZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ*
*Magazyn Bezbek nie ponosi odpowiedzilnosci za szkody zdrowotne czytelników.
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Sąd Rejonowy w Bezbekistanie
Wydział Bezbectwa

ul. Pierożka 21/37
Powód: Magazyn Bezbek reprezentowany przez Panią Kasię.
Pozwany: Kanał Lekko Stronniczy, tj. Włodek Markowicz oraz Karol Paciorek.

POZEW O NIEDOSŁAWIENIE MAGAZYNU

Działając w imieniu Magazynu Bezbek, wnoszę o:
1. Zasądzenie od pozwanego dożywotniego i regularnego wspominania Magazynu Bezbek w programie 

Lekko Stronniczy.

W odcinku o numerze 1366 wspomniano, że nikt nie reklamował jeszcze kanału Lekko Stronniczy. To 
skandaliczne, bowiem od lipca kilkanaście osób wypruwa sobie żyły, aby co tydzień dostarczać bezbe-
kowe teksty, których większość odnosi się do LS-a. Robią to za darmo i są nawet na minusie, bowiem 
m.in. wydrukowali za własne pieniądze okładkę jednego z numerów, którą wręczyli pozwanemu Karolowi 
Paciorkowi podczas spotkania.

Pani Kasia
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TOP 30 MEMÓW  
EL-ESA EVER! – CZ. 1
W CHWILI, GDY PISZĘ TE SŁOWA, ROK 2020 
PAKUJE MANATKI, ŻEBY JUŻ NIGDY WIĘCEJ NIE 
WRÓCIĆ. ZESTAWIENIE NAJLEPSZYCH SCEN, 
ODCINKÓW I MEMÓW Z MINIONYCH 12 MIESIĘ-
CY ZAPREZENTUJEMY JUŻ NIEBAWEM, JEDNAK 
DZIŚ PRZYPOMNIJMY SOBIE WSZYSTKIE PA-
MIĘTNE „ŚMIESZNOSTKI”, JAKIE NAS ROZBAWI-
ŁY W CIĄGU NIEMAL 10 LAT! Z RACJI OBJĘTOŚCI 
DZIŚ CZĘŚĆ PIERWSZA!

[DISCLAIMER: Niniejsze zestawienie NIE jest uszeregowa-
niem od najlepszego do najgorszego]

1. [#1016] W JEGO AUTO WJECHAŁO DOM

Pierwszy większy mem w nowej serii LS-a! Minęły ledwie 
dwa tygodnie, a język Włodka wywinął koziołka i przekrę-
cił szyk zdania, co Karol błyskawicznie podchwycił: „My 
w gruzińskiej telewizji, w jego auto wjechało dom, hacza-
puri! W jego lampa to żarówka, w jego zupa to łyżka…!”. 
Lekko zmodyfikowana historia wyłamanego murku pew-
nego Gruzina dołączyła już na stałe do lekko stronnicze-
go kanonu memów (który niniejszym powołuję).

2. [#557] KOOOO-NINA! + IPad Włodka

Kucharz Karol przyjechał do nas swoim food truckiem 
i serwował KONINĘ! Porcje w klopsikach! Sześć albo dzie-
więć, czyli sześć albo dwanaście, albo dziewięć, albo 
osiemnaście! Tam zwykłe klopsiki, tam ko-oooo! Jakiś 
IPad leży sobie na chodniku! Jakie szczęście! O fak – 
PODPISANY! Kurczę, dobrze że gość podpisał, bo nie wie-
działbym komu oddać!

3. [#570] HACELE 

No, to skoro zjedliśmy koninę, to można pobawić się 
w podrzucanie haceli! „Podwórkowa gra towarzyska”, hit 
dzieciństwa Włodka i szczęśliwych dzieci z ubogich wio-
sek, które umorusane błotem bawiły się od świtu do 
zmierzchu lepiej, niż te dzisiejsze nowobogackie, roz-
pieszczone bachory, które non stop domagają się nowych 

zabawek! Kurła, kiedyś to było! A jak już się hacelami znu-
dziło, to zawsze można było łowić raki w rzece! 

4. [#96] Wrocław NIE jest częścią Polski!

Z uwagi na ustanowienie prohibicji po godzinie 21 
od 30 września AD 2012, Karol i Włodek zaapelowa-
li o WYŁĄCZENIE Wrocławia z obrębu granic Państwa 
Polskiego. WSTYD! Właśnie przez tego typu inicjatywy we 
Wrocławiu NIE odbędzie się Lekko Stronnicze piwo! Nie, 
żeby miało się kiedykolwiek w dobie pandemii odbyć, 
ale NA PEWNO nie zagościłoby ono we Wrocławiu! Pozdro 
z zagranicy!

5. [#742/#865] TV WŁODZISŁAW 

Twoje niezastąpione podsumowanie 2013 roku i wydarzeń 
lokalnych z czerwca 2014! Odkomarzanie w Bochni, zło-
dziej zamknięty w komórce przy kościele, sukces trzeciej 
klasy gimnazjum na zawodach gminnych, apel do (byłe-
go) premiera Donalda Tuska o rozbiór gminy Bochnia – 
te i wiele więcej szokujących informacji przedstawiają 
nam niezastąpieni redaktorzy Karol Paciorek i Włodek 
Markowicz! Przewidziane przekomarzanki słowne i relacje 
z miejsc zdarzeń! 

6. [#464] „WIĘC WRÓĆ NA ŚWIĘTA”

Święta, święta i po świętach, ale na szczęście w tym 
roku wszystkim tradycjom stało się zadość – wliczając 
w to odsłuchanie i odśpiewanie najpopularniejszej lek-
ko stronniczej, uroczej piosenki z niespodziewanym plot-
-twistem, który wzbudził salwy śmiechu u niejednego 
Bezbeka:

„A karpik jakiś taki z Ziemi mulastej, w Auchan kupiony 
na promocji,

Pan rzeźnik wziął go tam, za kotarę, JEB MU W ŁEB! I zawi-
nął w folię, oddał mi,

6,50 za kilo – bez ości, obiecywali, ale dużo ości było”.
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7. [#1268] BRZOSTEK 

NOWY paczkomat w Brzostku wywołał radość wśród lokal-
nych zakupowiczów! Już DZIŚ można odbierać tam paczki 
przy okazji robienia zakupów w Biedronce! Wzruszające 
to było przeżycie, nie zapomnimy go nigdy – jedna z naj-
lepszych rzeczy, jakie przydarzyły się nam w 2020 roku! 
HALO, HALO BRZOSTEK! Jedziemy z imprezą! 

8. [#1203/#1204] KUBA TALAR 

Zaczęło się od jednego e-maila: „Ja jestem Kuba Talar, 
miłego wieczorku, pozdrawiam Jakub Talar”. Enigmatyczny 
i niezwykle zabawny tekst, który wzbudził zainteresowa-
nie Włodka i zaowocował równie fascynującą rozmową 
na Messengerze. Genezę żartu wyjaśnił sam Kuba Talar: 
chłopacy poprosili o podanie w komentarzach imienia 
i nazwiska, ale żeby nie, bo RODO, więc napisał w wiado-
mości. „Jestem Kuba Talar” to z kolei tekst, znany w kręgu 
jego znajomych – cwany kod rozpoznawczy w przypadku 
inwazji kosmicznych klonów, nie sądzicie? 

9. [#1305] REFERENCYJNY PIONEER KURO

Może nie jest to najnowszy telewizor, może i nie jest naj-
lepszy na rynku, ale przecież „nowe” nie zawsze znaczy 
„lepsze” – Pioneer Kuro do dziś cieszy się dobrą opinią 
dzięki REFERENCYJNEMU obrazowi! Nie wiem, co to zna-
czy, nie znam się na sprzętach RTV, ale od dziś mam 
jeden, mocny argument dla przyszłych dyskusji technolo-
gicznych: „PFF! A czy ten TV ma referencyjny obraz??? No 
to nie marnuj mojego czasu!”.

10. [#911] RADEK KOTARSKI

Podaję odcinek 911, choć epizodów, w których chłopaki 
żartowali sobie z Radka, było mnóstwo! Tak ich bawi jego 
majętność, udział w reklamach znanego banku, popu-
larność poza Internetem, drogie samochody, a tymcza-
sem on, gdy Włodek i Karol nagrywają kolejnego „El-Esa”, 
zarabia kolejne miliony złotych, które inwestuje w pro-
jekty generujące miliony EURO! Ten się śmieje, kto się 
śmieje smakując wytrawne wino przy świecach w altanie 
przy swojej willi, obejmując piękną kobietę/przystojnego 
mężczyznę! 

11. [#1292] URODZINY KSIĘŻNEJ SAPIEHY 

Tego nie da się opisać – to trzeba zobaczyć jeszcze raz! 
Przecudny był ten odcinek, nie zapomnimy go nigdy przez 
to, co w nim się działo, ile piękna, radości i dostojeń-
stwa przy jednoczesnej najczystszej dawce bezbecji – 
esencji tego, co nas wszystkich jednoczy! Bez wątpienia 

ten odcinek zapisze się w historii najlepszych odcinków 
popularnych internetowych podcastów! Jeśli chcesz prze-
konać znajomych do El-Esa, obowiązkowo pokaż im ten 
epizod! 

12. [#1252] ZIOBRO!

Pierwotnie mem ten należał do Zbigniewa Stonogi, 
pierwszego naczelnego krytyka obecnej władzy, który rzu-
cił w kierunku pewnego korytarza znaną nam (choć wul-
garną) wiązankę. Jako że Lekko Stronniczy dba o swoich 
odbiorców, Karol i Włodek ustanowili jego krótszą, o wie-
le łagodniejszą wersję. Słyszałeś ją już, dobywającą się 
z dna głębokiej studni, rozlegającą się ze szczytów naj-
wyższych polskich gór, a nawet przeszywającą całe osie-
dla Twojego miasta. Nie wiadomo, co lub kto je wydaje, 
ale wszędzie rozlega się jedno zawołanie: „ZIOBRO!”.

13. [#524] TYLKO GAŁA I TIBIA!

Ech, te mamy! Nie można już nawet w spokoju wyjechać 
na kolonię, żeby wymykać się w nocy całą ekipą nad 
jezioro, bo od razu pierwszego dnia odpowiadasz przez 
telefon na jej klasyczne pytania: „co dziś na obiad?”, „jesz 
wszystko, co ci dają?”, „śpicie razem z dziewczynami?”… 
A tak oprócz tego Karol opowiada, jak razem z kolegami 
wysmarowali pewnego nieszczęśnika paprykarzem szcze-
cińskim i (znów) śmieje się z wczasów Włodka. LYDIA!

14. [#597] MLM – ODCINEK ZAKAZANY! 

Pierwszy w historii LS-a odcinek, który został zdję-
ty z „anteny”, by powrócić w formie lekko ocenzuro-
wanej. W odcinku tym Karol i Włodek śmieją się z idei 
MLM i parodiują wywiad z Michałem Alczyszynem, co 
nie spodobało się środowisku młodego przedsiębiorcy: 
pokiwali naszym Bezbekom palcem i powiedzieli, że nie 
wolno pokazywać fragmentów tej rozmowy. Na szczęście 
odcinek jest dalej tak samo śmieszny, choć straciliśmy 
pewne porównanie do, ehm, pierwowzoru.

15. [#1265] MAGAZYN BEZBEK

No chyba nie myśleliście, że zapomnimy o sobie? 
Pierwotnie miał być to tylko „okładkowy żart”, jak to 
określa nasza redaktor naczelna, jednak bardzo szyb-
ko śmieszny mem przerodził się w regularną, fanowską 
REDAKCJĘ, która co tydzień serwuje Wam waszą bezcenną 
dawkę śmiesznostek! 

Mateusz Matłok
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NAJWIĘKSZY PRANK 
W DZIEJACH

Jeśli w tym momencie pomyśleliście o Sylwestrze 
Wardędze to grubo się myliliście. „Prank", który chcę 
Wam przedstawić, spowodował zmianę prawodaw-

stwa w USA i kosztował życie dziesiątek osób na całym 
świecie. Może niekoniecznie jesteście w tym momencie 
przekonani co do określenia prank" w kontekście śmierci, 
ale to był właśnie prank. 

W przeddzień Halloween 1938 roku Orson Welles 
(reżyser „Obywatela Kane'a") o godzinie 20:00 rozpo-
czął słuchowisko na podstawie „Wojny Światów" H.G. 
Wellsa. Słuchowisko to taki teatr, tylko że w radiu – dzi-
siaj to się chyba nazywa podcast. Żeby uwiarygodnić tę 
historię polecił Howardowi Kochowi (autor scenariusza 
„Casablanki") napisanie scenariusza w formie relacji 
z aktualnych wydarzeń i dał mu za to całe 75$. Nasz drogi 

pisarzyna wziął mapę stanu New Jersey i na chybił trafił 
wybrał lokalizację naszego dramatu, Grovers Mill. 

Na czym polegał prank? Marsjanie atakują!

Nie było to zamysłem twórców, żeby kogokolwiek 
wprowadzać w błąd. Już na samym początku audycji, 
a także kilkukrotnie w trakcie było powiedziane, że opi-
sywane wydarzenia są fikcją odegraną przez Orsona 
Wellesa i aktorów Teatru Mercury. Musicie jednak zro-
zumieć, że nie wszyscy słuchali audycji od początku. 
Większość słuchaczy przekręciła na stację CBS po jakichś 
8 minutach, gdy na innej popularnej stacji rozbrzmiał 
przerywnik muzyczny. Nie będę Wam opisywał całej audy-
cji minuta po minucie, zachęcam żebyście posłuchali jej 
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na YouTubie. Pokrótce tylko przedstawię sytuację. Otóż 
Orson Welles i jego trupa opisali atak Marsjan na Ziemię, 
a zrobili to na tyle wiarygodnie, że wielu ludzi popełniło 
samobójstwo, dostało ataku serca, bądź zmarło w trakcie 
ucieczki. W samym Grovers Mill zaginęło czworo nasto-
latków, a gdy szukała ich policja, natknęła się na ucie-
kinierów w prowizorycznych szałasach. W następstwie 
tej audycji, zabroniono na wiele lat używania formuły 
„newsów" w sztukach radiowych. Doceniono też siłę radia 
i jego oddziaływania i zainstalowano głośniki radiowe na 
placach i na ulicach. Zaraz po audycji Orson i jego świta 
wymknęli się tylnym wyjściem, bo do drzwi już łomotała 
policja i prawnicy.

Marsjanie atakują w innych krajach

Ten psikus został powtórzony kilkukrotnie i zawsze wywo-
ływał mniejszą lub większą panikę. Nie bez znaczenia jest 
fakt, że nie wszyscy mieli tyle przyzwoitości co Pan Welles 
i nie uprzedzali o fikcyjnym charakterze audycji. W Chile 
gubernator stolicy zmobilizował armię do obrony przed 
Marsjanami, do masowej histerii doszło w Wenezueli 
i w Portugalii. 12 lutego 1949 roku w Ekwadorze radiowcy 

popełnili właśnie tragiczny błąd z początku akapitu. 
Burmistrz stolicy zachęcał kobiety i dzieci do ukrycia 
się, podczas gdy mężczyźni podejmą walkę. Gdy spikerzy 
zorientowali się jaką panikę wywołali, szybko zapewni-
li, że cała opisywana sytuacja jest fikcją. Jednak wście-
kły tłum ruszył na gmach radia z koktajlami Mołotowa 
i kamieniami. W pożarze zginęło między 15 a 20 osób. 
Tłum nie pozwolił strażakom dojść do płonącego budyn-
ku. Dopiero policja rozpędziła ludzi gazem łzawiącym 
i czołgami. Nie próbujcie nadawania tej audycji w domu.

Czy powtórka jest możliwa?

Są to tylko moje domniemania, ale patrząc na to, w co 
dzisiaj ludzie są w stanie uwierzyć, z płaską ziemią i rep-
tilianami na czele, to wydaje mi się, że kolejny geniusz 
praktycznego dowcipu knuje już wykorzystanie nowocze-
snych mediów do zasiania masowej paniki w ludziach, 
którzy nie sprawdzają innych źródeł informacji. Kto wie, 
może ktoś z redaktorów Bezbeka ma już plan? 

Hex Zero Rouge – totalnie nie Jaszczurka 
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Jeśli poszukujecie dalszych inspiracji na postanowienia noworoczne – przygotowaliśmy kilka NASZYCH propozycji:

• napisać licencjat i go obronić,
• być lepszym Bezbekiem,
• zrealizować cele z 2020, które miał*m osiągnąć w 2019, bo obiecał*m to sobie w 2018, po tym, jak w 2017 prze-

łożył*m je z 2016, 
• zapisywać co w danym dniu mi się podobało, a co nie (jak Włodek z Niną),
• być Gądkiem śmieszności, Paciorkiem wkurwienia i Markowiczem spokoju,
• każdego słonecznego dnia wychodzić na co najmniej półgodzinny spacer,
• częściej głaskać psa,
• oglądać LS-a tylko z kisielem,
• oglądać Imponderabilia zarówno na YT, jak i na słuchać na Spotify,
• zrobić kurs grafiki komputerowej,
• zadbać o zdrowy sen,
• ustawić śmiech Makłowicza na budzik (alternatywnie – Bajm „Myśli i słowa”),
• nie walczyć z tym, na co nie mamy wpływu,
• więcej się ruszać, ćwiczyć, jeździć na rowerze,
• dzwonić częściej do rodziny,
• segregować śmieci,
• słuchać więcej Beatki Kozidrak, Krawczyka i dzieł sztuki podobnego kalibru, 
• czytać co najmniej 20 minut dziennie,
• zrobić drzewo genealogiczne,
• pojechać do pizzerii w Ropczycach,
• oglądać więcej Roberta Makłowicza,
• nauczyć się programować,
• dążyć do kulinarnego ideału Magdy Gessler,
• jeść 5 posiłków dziennie,
• robić więcej memów do przeglądu,
• częściej uśmiechać się do siebie,
• być już zawsze Lekko Stronniczy,
• nie dać wywalić się ze studiów, ani naciągnąć na warunek,
• oglądać LS-a o 18.00, chyba że montuje Karol,
• nauczyć się jeździć na longboardzie,
• uśmiechnąć się codziennie rano, do siebie w lustrze,
• przeczytać przynajmniej 5 książek w roku,
• osiągnąć katharsis piątej komory serca,
• unikać prokrastynacji,
• dostać covidową szczepionkę z czip(s)em od Gatesa,
• oddać krew,
• nie dać umrzeć roślinkom, które posiadam,
• kupić czerwoną lodówkę. <3

NASZE POSTANOWIENIA 
NOWOROCZNE

AUTOR: ZOSIA ŚMIAŁEK
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https://allegro.pl/oferta/pierwsze-papierowe-wydanie-magazynu-bezbek-1-5-10071115575
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SUBIEKTYWNY TYGODNIOWY

RANKING 
MEMÓW
 BY LENA ŚNIADAŁA

Do
m

in
ik

 K
om

or
ow

sk
i

Piotr Melniczenko

Radosław Dubisz Gabrysia Sznajder
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Maria Pyszniewska

Maria Pyszniewska

Patryk Okoń

Bo Dom

Maciek Gądek
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Rozpoczęło się szaleństwo postanowień, czyli początek nowego roku. Po nieobliczalnym 2020 r. cele wielu osób 
się zmieniły, chociaż w niejednych notatkach znajdą się też tradycyjne zadania – zdrowe odżywianie czy regu-
larne ćwiczenia. Właśnie takie postanowienia są bardzo trudne do zrealizowania, a dla niektórych nawet nie-

możliwe, więc oto kilka wykonalnych i bezbeckich postanowień na 2021 r. 

Czytanie Magazynu Bezbek

Z czym kojarzy się Wam niedzielny wieczór? Różnie można odpowiedzieć na to pytanie, ale najlepszą odpowiedzią jest 
Bezbek. Jeśli czytacie ten tekst, to nie potrzebujecie żadnych wyjaśnień. Regularne czytanie tego tygodnika to śmiech, 
a według popularnego powiedzenia: śmiech to zdrowie. 

Oglądanie Lekko Stronniczych 

Jak pewnie wiecie, jest to ten znany program emitowany od poniedziałku do piątku o 18.00, ewentualnie 18:01, a cza-
sami nawet o 19:03. Prowadzą go Włodek i Ten Drugi, znany również jako Pan Redaktor. Do oglądania każdego odcinka 
LS-a też tyczy się wyżej wymienione zdanie o witalności.

Przeglądanie memów na grupie Impopapapilia 

Mam nadzieję, że wiecie, kim są Maciek Gądek oraz Patryk Okoń, którzy regularnie tworzą memy wywołujące szczery 
uśmiech na twarzy. Na tej jakże pięknej grupie oprócz śmiesznych obrazków znajdziecie mniej i bardziej poważne dys-
kusje, które do Waszej codzienności mogą dodać wiele przemyśleń. Częste przeglądanie pojawiających się tam treści 
może podnieść Wasz iloraz inteligencji. 

Myślę, że te trzy postanowienia są dla Was w pełni zrozumiałe i wykonalne (jeśli jesteście sezonowcami, polecam 
przeczytać artykuł redaktora Sebastiana Czaplińskiego, który pojawił się w numerze 40).

Weronika Bogucka 

POSTANOWIENIA 
NOWOROCZNE 

POWODZENIA BEZBECY, OBY TEN ROK BYŁ DLA WAS DUŻO LEPSZY NIŻ POPRZEDNI
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POWODZENIA BEZBECY, OBY TEN ROK BYŁ DLA WAS DUŻO LEPSZY NIŻ POPRZEDNI

ROZRYWKA
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BEZBEKOWY 
HOROSKOP
NIEZAWODNE PRZEPOWIEDNIE BEZBECKIE 4.01–10.01

Baran (21.03–20.04) 
Czas zabrać się za siebie. Zadbaj o kondycję, zdrowie psy-
chiczne i fizyczne, ale może nie korzystaj z porad Jerzego 
Zięby, nawet jeśli wyświetli Ci się w reklamie Allegro. Nie 
odwlekaj swoich planów na później.

Byk (21.04–21.05)
Nowy rok to idealny czas na uporządkowanie nie tyl-
ko swoich myśli, lecz także przestrzeni, w której żyjesz. 
Poukładaj wszystko i pozbądź się niepotrzebnych rzeczy. 
Przy sprzedaży koniecznie pamiętaj o zasadzie Włodka: 
„Kup taniej, sprzedaj drożej”.

Bliźnięta (22.05–22.06)
Choć przez godzinę policyjną (której nie ma, ale jest) 
ten sylwester nie był tak huczny, jak urodziny Księżnej 
Angeliki, to pozwól sobie na trochę odpoczynku po cięż-
kim 2020 roku. Odłóż wszystkie obowiązki na później.

Rak (23.06–22.07)
Poświęć trochę czasu swoim przyjaciołom, to nie zapo-
mną o Tobie jak obecna władza o dofinansowaniu dla 
Ropczyc. Uważaj jednak na osoby, które chcą Twojego 
nieszczęścia, bo wyjaśnią Cię niczym TVP Karola.

Lew (23.07–23.08)
Po Nowym Roku przyszedł czas na planowanie, choć 
2020 rok nauczył nas, że plany są tak pewne jak obieca-
ny odcinek o telewizorach. Ten tydzień sprzyja rozwojowi 
artystycznemu, więc to może dobry moment, by poszu-
kać nowego hobby.

Panna (24.08–23.09)
Czekają Cię rozmowy ciekawsze niż tournée po 
Ropczycach w Google Maps. To dobry czas, by odpocząć 
i poczytać ciekawą książkę, dzięki której dowiesz się „Jak 
pracować mniej, ale lepiej i przyjemniej”.

grafika: Natalia Siuta
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Waga (24.09–23.10)
Przestań się irytować sprawami, na które nie masz wpły-
wu, jak np. spóźniający się kurier. Twoje szczęście do pie-
niędzy sprawi, że nawet Radek Kotarski będzie z Ciebie 
dumny, ale uważaj na zazdrosnych znajomych, którzy 
zostawią Ci plamę oleju na podjeździe.

Skorpion (24.10–22.11)
Uważaj na niektóre osoby i trzymaj od nich dystans 
nawet większy niż wskazane 2 m. Otwórz się na nowości, 
tak jak Brzostek otworzył się na paczkomaty, a wyjdziesz 
na tym prawie tak samo wspaniale.

Strzelec (23.11–21.12)
Będziesz tak popularny i rozpoznawalny jak Maciek 
Gądek na wszystkich grupach. Twoi znajomi będą witali 
Cię z wielkim entuzjazmem i każdą Twoją prośbę będą 
brali troszeczkę pod uwagę.

Koziorożec (22.12–20.01)
Zadbasz o swoje finanse i poprawisz jakość swojej pra-
cy nawet bez książki Radka (którą jednak polecamy 
i zachęcamy do zakupu). Zasłużyłeś na chwilę odpoczyn-
ku. Spędź go najlepiej na świeżym powietrzu, bo inaczej 
skończysz jak Karol po urlopie.

Wodnik (21.01–18.02)
Odezwij się do osób, z którymi straciłeś kontakt, a może 
Wasza znajomość rozkwitnie niczym relacja Karola 
i Włodka po wznowieniu LS-a. Czekają Cię trudniejsze 
decyzje niż Włodka w McDonaldzie.

Ryby (19.02–20.03)
To doskonały czas na szukanie nowych znajomości  
i miłości. Jeśli jesteś singlem, odśwież wiedzę z odcinka 
#1150, bo może się przydać w najbliższym czasie. Czeka 
Cię czas pełen niespodzianek.

Wróżka NS

grafika: Natalia Siuta
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Niedawno dowiedzieliśmy się, że Radosław Kotarski 
oraz Martin Stankiewicz będą chcieli opuścić 
YouTube’a. Jest to bardzo zaskakujące, bowiem są 

to osoby tworzące na YouTubie od lat. Czy Karol Paciorek 
maczał w tym swoje palce? A może to on namówił ich do 
tego?

Zacznę od tego, że i Radek, i Martin mieli większe zasię-
gi od Karola. Taka sytuacja może doprowadzić do spięć, 
do zazdrości. W końcu nie od dziś wiadomo, że Paciorek 
chciałby mieć Porsche. Poza tym darzono ich większym 
szacunkiem. Karol po prostu wydurniał się w LS-ie, nato-
miast Radek edukował, a Martin tworzył poruszające fil-
my.

Jeśli oglądasz regularnie Lekko Stronniczych, to zapew-
ne zauważyłeś, że od pewnego czasu Ten Drugi nabył 
dzwonek. To nie przypadek, bo będzie go wykorzystywał 
podczas robienia programu Paciomaty. Będzie to program 
popularnonaukowy, w którym z jednej strony będzie sie-
dział przy biurku i mówił o różnych rzeczach, z drugiej 
zaś będzie chodził po ulicach Warszawy i wypytywał ludzi, 
którzy, znając odpowiedź na dane pytanie, będą używać 

tego oto dzwonka. Mój anonimowy informator powiedział 
też, że w tym programie będą występować Warol, czyli 
wujek Karol, oraz kuzyn Parol.

Co więcej, niedawno w LS-ie chłopaki miały współ-
pracę z pewną firmą produkującą m.in. laptopy. Swoją 
drogą nie oznaczyli oni wtedy poprawnie tej współpra-
cy. Nu, nu, nu, chłopaki. Myślicie, że to przypadek? Jeśli 
tak, to jesteście w błędzie. Nowy laptop będzie potrzebny 
Karolowi do nagrywania filmów w takim stylu, w jaki robił 
to Martin. Podobno nawet Karolina ma być zaangażowa-
nia w produkcję.

Po co Karol to robi? Odpowiedź jest banalnie prosta. 
Potrzebuje on pieniędzy zarówno na Porsche, jak i na 
dom poza miastem. Poza tym Ramen je bardzo dużo. 
Pozornie jest on miłym, malutkim pieskiem, ale w rze-
czywistości to olbrzymie bydlę, które kiedyś zapewne zje 
Karola. Tym bardziej, że miałby motyw, bo Paciorek często 
dręczy go na story na Instagramie. No i zamyka go też 
w klatce.

Sebastian Czapliński

DLACZEGO KOTARSKI I STANKIEWICZ 
OPUSZCZAJĄ YOUTUBE’A?

źródło: Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCoXxgqIOTa8qCM7Hd7RiURw
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?? ?



BEZBEK NR 4120

SKRÓTY  
ODCINKÓW
#1316-1320
PONIEDZIAŁEK

LS #1366
Poważna analiza Marcina Najmana

Brzuszki najedzone, lastkristmasy zaśpiewa-
ne, Włodeczek przytulony. Karol nie znosi Bożego 
Narodzenia, a Włodek chwali się plecaczkiem, którym 
rzuca o podłogę. Znowu chwalą się, że mają rekla-
mę w Gazecie Reporter, chociaż mają swoją własną... 
(tak, to już trzeci tydzień tej dramy). Karol woli jed-
nak najpierw rozwiązać krzyżówkę. Klap, klap dla pana 
Mikołaja za cięty język i trafną analizę polskiej poli-
tyki oraz ortografii. Burmistrz Ropczyc życzy życze-
nia, a chłopaki zdradzają naszą bezbekową Wróżkę 
NS z innym horoskopem. Dowcipy są. Najman vs 
Stanowski – III bitwa częstochowska, która się nie 
odbyła, bo się nie odbyła. Jasna Góra obroniona, cho-
ciaż jak Najman przyjechał, to nikogo nie było. Jak na 
skwerku we Wrocławiu. Mandarynka została obrana 
i zjedzona. Woda wypita. Pizza przeżuta. Wszystko 
dokładnie wyćlamkane. Przenosimy się we względnym 
czasie na wykład z fizyki profesora Najmana i na wię-
cej już nie mamy siły. 

WTOREK 

LS #1367
Nauka kontra Jerzy Zięba

Wstrzymujemy powietrze, bo wjeżdża świąteczny Piotr 
Rubik. Hoł, hoł, hoł! U pana Piotra w czwartek był 22 
grudnia, chociaż u wszystkich w czwartek był już 24 
grudnia. Włod śpiewa, a Karol potrzebuje jakiejś akcji 
charytatywnej, aby to przeżyć. Jakiejkolwiek! Radek 
płakał, jak montował. Słuchamy znowu o Ropczycach, 
a raczej o Szwajcarii w Ropczycach. Karol ledwo żyje, 
a chciałby nie żyć. Włodek tak zapadł się w przeszłość, 
że nie zauważył gila, który mu wypłynął z nosa na 
wąsa. Mleka w woreczku nie ma (ale jest) i kiedyś to 
było, a teraz to nie jest. Bardzo ładny loop, chociaż 
Karol już jest znudzony na maksa. Jerzy Zięba pozwał 
Allegro za reklamy. A kto by z nas nie chciał pozwać 
Allegro, Google, TVP, Polsat, Youtube’a czy TVN za 
reklamy... ;) Ale Jerzy Zięba pozwał i zżółcamy napi-
sy, bo szuryzm, szuryzm i jeszcze raz szuryzm. Zięba 
mówi, a inni nie mówią, Karol jest oburzony faktem, 
że nie mówią, grozi Allegro palcem i udaje znanego 
akwarelistę. Nasi chemicy zastanawiają się, czym jest 
mumio. !Dawid Myśliwiec alert! Jednakowoż wiedzą 
czym jest Vicks VapoRub. Jakub przychodzi z epickim 
prezentem, który dostał od swoich kumpli na mikołaj-
ki. Jakubie, gratulujemy kolegów! :)
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ŚRODA 

LS #1368
Zbadano uczciwość Polaków. Wynik zaskakuje. 
Metodologia badań też 

Karol chce, aby rodzina kupowała od niego po peł-
nej cenie jako okazanie mu szacunku. Znowu słucha-
my o Szwajcarii, ale już nie o tej w Ropczycach. Otóż 
Szwajcarzy z najbardziej szwajcarskich miast – Michigan 
i Utah – zbadali, że Polacy są jednym z najuczciwszych 
narodów na świecie. Włodek wyciąga hajsy, a Karol 
patrzy zafascynowany, bo on tylko karta, telefon i żeto-
ny z Pokemonami. Wróćmy do badania, podrzucono 17 
tysięcy portfeli i Polacy oddali wszystkie. Podobnie jak 
Holenderrzy, Gęsi, Kuropatwy, Bażanty i Dzikie Kaczki. Tak, 
to wszystko legitne nazwy narodowości. Karol się zno-
wu nudzi, już chyba wolał oglądać bloki w Ropczycach. 
Okazuje się, że to badanie to głuchy telefon z miliona 
innych portali, też bardzo legitne. KFC wypuszcza własną 
konsolę do gier, w której można podgrzewać kurczaka. 
Oczywiście z KFC. Włodek dotyka Karola. Polonez z Dębicy 
przeprowadził się do Czikago, świeci ludziom po oczach 
dębickimi rejestracjami i sunie jak diabeł po szosie. 
Włodek im powiedział. Dobrze powiedział. Ale im powie-
dział!

CZWARTEK

LS #1369
Jak uniknąć mandatu w Sylwestra?

Zabawa w remizie właśnie się zaczyna, DJ Parolex kręci 
dobre bity, a włodarz Włod Markovitz Dens Studioł daje 
pokaz swoich wybitnych umiejętności tanecznych. Fakty 
są takie, że ciężko jest ustalić, ale Księżna była w tym 
roku. 2020 to śmiech przez łzy, a Karol to mądrość przez 
głupotę. Szanowny Pan Filippe pyta, czy ekipa LS-a raczy 
się trunkiem i kisielem do odcineczków, i o ch*j mu cho-
dziło. Policja lubi pałować, a Karol lubi być pałowany... 
mrrr... i tak seksownie syczy. Włodka Wigilia była fajna, 
gdyż był otwarty na innych ludzi (trzeba było go wtedy 
prosić o pieniądze). Karol seksownie klęczy pod choinką. 
Karol w okresie świąteczno-noworocznym jest niesamo-
wicie niegrzeczny i seksowny. Polskiego kombinowania 
ciąg dalszy i z Sylwestra możesz do domu wrócić lawetą 
za jedyne 250 zł. Uśmiechnięty Włodek będzie miał na 
grobie wysoki przejaw olbrzymiej inteligencji. Inny pan 
oferuje całonocne odśnieżanie parkingu w Sylwestra 
z noclegiem. Wing, wing! Włodek próbuje poderwać Siri 
Kalori. Szybkie podsumowanie roku: narodziny Igora, 
odcinek z księżną, wyjazd na Podlasie (tam, gdzie nie ma 
Lublina) oraz kampania prezydencka i rozmowy Karola 
z kandydatami w Impo. I szybkie przyp. red. (czytaj: 
przypomnienie redakcji) o WOŚP-owej aukcji, na której 
możecie zgarnąć specjalne, papierowe wydanie NASZEGO 
Magazynu. Karol będzie licytował, licytuj i Ty! (chociaż on 
liczył na kilka stówek, a w tym momencie za pierwszą 
sztukę mamy na liczniku... ponad 7000 zł!!!)
I HAPI NJU JYR.

Autor: Elizabeth Landeberg

PIĄTEK

LS #1370
Wasza kreatywność nie zna granic #memyls5

Długo wyczekiwany odcinek na grupce ImpoderaTibia, czyli przegląd memów z grupki. Wita Maciek Gądek! Maćku, nie 
gaśnij, chociaż nasza relacja jest słodko-gorzka, nie życzę Ci tego. Wierzę, że mnie jeszcze kiedyś rozśmieszysz. Chociaż 
Karol uważa, że Cię szkaluję, pisząc „Słabe.”, lecz traktuj to jako motywację do pełnego zaangażowania i chęci do dal-
szej pracy. Na pocieszenie dodam, że czuję się niedoceniana za życia. Ciesz się chwilą i carpe diem, Maćku Gądku. 
Odcinek dedykowany WSZYSTKIM memiarzom, małym i dużym. Enjoy!
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KOCHAM KAROLA 
PACIORKA, CZYLI KRÓTKA 
HISTORIA JEDNEJ MIŁOŚCI
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https://www.facebook.com/groups/410454056063213/permalink/1099237723851506/?__cft__[0]=AZV95Dom5BgX99Ft1VHTtQlfPIFRMPBOJOffx4Fb4uZgDwgqYz-LfFmC_N34JkXBDZ96W8TzetSDNktCzSUcINv2Tv61Ho9P55NTfxZRIBP5XBHFocHv5DaI_nhv1o9d1Cs&__tn__=%2CO%2CP-R
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że od dawna szczerze kocham Karola Paciorka, o czym informowałam publicznie w jednym ze swoich 
artykułów (Dlaczego kocham Karola Paciorka?, Magazyn Bezbek, nr 30, s. 13.), a On o tym został poinformowany pod-
czas niejednego ze swoich live'ów na Instagramie. Oświadczam także, że nie przeszkadza mi to, że Karol Paciorek 
pozostaje w stałym związku małżeńskim z Karoliną Paciorek i nie jest moją intencją rozbijanie ich rodziny. Pragnę 
jedynie, aby Karol mógł każdego dnia usłyszeć (lub przeczytać), że jest kochany, bo to cudowne uczucie. Dodatkowo 
oświadczam, że Redakcja Magazynu Bezbek doskonale zna sprawę (wbrew komentarzom pod moim wyznaniem) i nie 
ingeruje w życie uczuciowe swoich redaktorów.

Oświadczam także, że Elizabeth Landeberg jest jednym z moich pseudonimów artystycznych, lecz moje per-
sonalia można bez problemu wyszukać, będąc uważnym Czytelnikiem Magazynu Bezbek (no, chyba że jest się  
redaktorem K.K. 😉).

Oba screeny pochodzą z dnia 1.01.2021 r. z moich prywatnych zbiorów screenów. 

Elizabeth Landeberg

A POŁĄCZYŁO ICH POCZUCIE HUMORU... 

Źródło: YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=kGev0VMmM6w
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfGN1mcXF9aplpgkVTrkkgp57ZXw1N_wcbhC3ktICcwziIfw/viewform


BYĆ 
MOŻE ZA 
TYDZIEŃ: 
1. Czy Orlen kupił Magazyn Bezbek?
2. Czy Maciek Gądek spodziewał się wywiadu?
3. Kurs informatyczny Włodka.
4. Czy Karol jest rudy?
5. Jaki ojciec, taki syn. Jaki był tata Karola?
6. Hahaha, hihihi, huhuhu, hehehe – prezentujemy 

wszystkie rodzaje śmiechu — wybierz swój ulubiony!
7. Co Włodek nosi w plecaku? ZGADUJCIE!
8. Bezbecka krzyżówka — TYLKO dla prawdziwych fanów!
9. Analiza wzrostu subskrypcji i wyświetleń po reklamie 

w „Reporterze”.
10. Horoskop „Reportera” <<< Horoskop Wróżki NS.
11. Bezbeckie dowcipy — czy będzie nowy kącik tema-

tyczny?
12. Być cierpliwym jak Najman i inne pomysły na powie-

dzenia z 2020 roku!
13. Ile mandarynek zostanie po Waszych prezentach dla 

Najmana? [SONDA]
14. „Oj dededededede” i inne argumenty, które możesz 

wykorzystać w każdej dyskusji.
15.  #lockdownfacebook — Bezbek oficjalnie VKONTAKTIE!
16. Wyższość chałwy ze słonecznika nad sezamową — 

rozprawka prof. Wołodymira.
17. Lekko Stronniczy RUJNUJĄ ŚWIĘTA! – czy widzowie im 

wybaczą?
18. Mieszkańcy Okonina: Domagamy się przeprosin!
19. Kalkulator czy kosiarka? Czym robić zdjęcia?
20. Skippy The Bush Kangaroo — australijska konkurencja 

dla Doo-Dooo Baby Shark?
21. Radiestezja – co to jest i skąd się wzięło?
22. Rodzaje różdżek i poziomy ich mocy.
23. Spacer z królem Ramzesem.
24. Co próbują nam powiedzieć bluzy Karola Paciorka?
25. Omawiamy poczet faraonów egipskich. Którego Karol 

powinien zaprosić do Imponpopoliliów?
26. O czym będzie kanał Radka Kotarskiego na jutubie?
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