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DO BEZBEKOWICZÓW
 
Urszula Skorodziłło

wiecie, co robiłam 10 lat temu? Zaczynałam chodzić 
do liceum. Zapytacie, czy oglądałam wtedy LS-a? Otóż 
nie. O kanale usłyszałam kilkukrotnie od znajomych, 
ale chyba nawet nie sprawdziłam, co to. I to nie dlate-
go, że uważałam, że program jest słaby. Po prostu nie 
za bardzo fascynowałam się internetem i YouTubem jako 
takim. Do programu wróciłam jeszcze przed ich przerwą. 
Mam dziwne przeczucie, że za sprawą Zapytaj Beczkę, ale 
nie jestem pewna. W każdym razie oglądałam już wtedy 
na bieżąco i nadrobiłam wszystkie zaległe odcinki aż do 
ich końca, a potem ponownie od ich początku. 

Prawdę powiedziawszy przez bardzo długi czas 
nie korzystałam z internetu jakoś wybitnie. Całkowicie 
wystarczała mi godzina, a i to wydawało się nadmiarem. 
Potem nieco dłużej, bo seriale albo filmy, ale poza tym 
to po pół godzinie już się nudziłam i wyłączałam kom-
puter. Teraz też nieraz nudzę się w sieci, ale zostaję lub 

robię 5 rzeczy na raz. Tylko czasem uda mi się oderwać 
od tej wciągającej maszyny i robić coś innego. Głównie 
jednak pracuję bądź tworzę na komputerze. Książki, któ-
re kiedyś namiętnie pochłaniałam, leżą teraz nieprze-
czytane, bo internet skupia większość mojego wolnego 
czasu. Staram się to powoli zmieniać i zostawiać sobie 
nieco czasu poza ekranami. Nie zawsze mi się jednak 
udaje. Coś o tym wiecie, co?

Ale teraz nie odrywajcie się od ekranu, bo przed 
Wami najnowszy numer Magazynu Bezbek. Znajdziecie 
w nim wiele ciekawych, prawdziwych i fałszywych infor-
macji oraz, być może, trochę uśmiechu. 

Czytajcie, czytajcie, 

Ula

DRODZY CZYTELNICY,
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7 POWODÓW 
DLACZEGO WARTO 
SIĘ KŁÓCIĆ
Kłótnie, spory, nieporozumienia… Żyjąc w społeczeństwie, 
nie da się uniknąć takich sytuacji. Czasami atmosfera robi 
się tak gęsta, że wszyscy tylko czekają, aż coś pierd$%^nie. 
Jeśli takie chwile są w naszym życiu nieuniknione, warto 
nauczyć się z nich korzystać i potraktować je jako lekcję 
na przyszłość. Poniżej znajdziesz kilka plusów, jakie 
możesz wyciągnąć właściwie z każdej kłótni. 

[Uwaga! Artykuł może zawierać śladowe ilości feel-good 
contentu] 

Dzięki kłótni: 

1. Pozbędziesz się „niepotrzebnych” znajomych – 
zaczynamy z grubej rury. Czasami kłótnia może być 
pretekstem do zerwania relacji, która w gruncie rze-
czy Ci szkodziła i bez której lepiej się poczujesz.

2. Spuścisz parę – nieporozumienie może być wenty-
lem bezpieczeństwa. Czasami gromadzi się w Tobie 
tyle emocji, że wykrzyczenie tego, co Cię gryzie, 
będzie naprawdę zbawienne dla Twojego samopo-
czucia. 

3. W końcu powiesz, o co Ci chodzi – niestety tak bywa, 
że niektórym trudno jest powiedzieć, czego chcą. 
Spór może być swego rodzaju zapalnikiem, właści-
wym momentem do wypowiedzenia na głos swoich 
oczekiwań. 

4. Poznasz granicę drugiej strony – kłótnie z reguły bio-
rą się z tego, że ktoś naruszy zasady drugiej osoby. 
Dla Ciebie może być to zarówno powód do przedsta-
wienia swoich oczekiwań, jak i okazja do poznania 
potrzeb drugiej strony.

5. Umocnisz relację z drugą stroną – czasami poważny 
spór może w gruncie rzeczy pokazać obu stronom, 
że im na sobie zależy. W tym przypadku droga do 
porozumienia będzie wzmacniająca dla relacji. 

6. Możesz robić coś lepiej, niż robił*ś wcześniej – kłót-
nia może być też furtką do postępu. Pomoże spoj-
rzeć na to, co było, i dać przestrzeń na stworzenie 
czegoś nowego. (Możesz na przykład po kilku latach 
wznowić program w internecie i robić go lepiej niż 
wcześniej). 

Emi Lia
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PRAWDZIWE 
OBRAZY 
REFERENCYJNE
Mam dziwną tradycję, której wiele osób nie rozu-
mie. Niektórzy uważają, że to nudne niczym odcinki 
LS-a o samochodach, inni nie rozumieją tego i uważają 
za głupie. Moim wstydliwym sekretem jest...

 ...to, że kocham sztukę współczesną i nowoczesną, 
a szczególnie uwielbiam odwiedzać muzea i galerie sztu-
ki. W każdym większym mieście, w którym jestem, staram 
się zawsze odwiedzić takie miejsce.

Moje zamiłowanie zaczęło się już dawno, 
a przybrało na sile jeszcze bardziej, gdy mia-
łam okazję odwiedzić Tate Modern w Londynie. 
Więc co takiego jest w sztuce współczesnej 
i nowoczesnej, że tak wiele dla mnie znaczą? 

Sztuka współczesna zaprzeczyła 
wszystkiemu, co głosiła sztuka przez wie-
ki, a impresjoniści przewrócili ten świat do 
góry nogami. Sztuka przestała oddawać 
świat dokładnie takim, jakim jest, a zaczęła 
się skupiać na cząstce artysty, która zostaje 
przekazana w pracy. Na powstanie kierun-
ków odbiegających od realizmu bardzo duży 
wpływ miało wynalezienie fotografii, bo po co spędzać 
wiele godzin, dni czy tygodni na oddaniu czegoś 1:1, jeśli 
mamy możliwość uwiecznienie czegoś w kilka sekund? 
Artysta przestał być odtwórcą, a stał się bohaterem dzie-
ła. Mamy zatem możliwość zobaczenia, co siedzi w głowie 
danego artysty, jego emocje czy wręcz całkowite wyzbycie 
się emocjonalnego waloru. Każdy kierunek chciał zwrócić 
uwagę na inne rzeczy i inne cechy sztuki; pozwalał arty-
stom eksperymentować, szukać siebie i nie ograniczać 
się poprzez formę. 

Wiele osób zastanawia się więc, jak ma czytać lub 
interpretować takie obrazy, skoro nic nie przedstawia-
ją. Odpowiedź jest wyjątkowo prosta: skup się na emo-
cjach, jakie w Tobie wzbudza dany obraz, rzeźba czy 
performance. Sztuka jest tworzona po to, by wzbudzać 
różne emocje, nawet jeśli są one negatywne. Niektóre 
obrazy zostają z nami na lata przez to, co czuliśmy, kie-
dy je widzieliśmy. Dla mnie takim dziełem jest obraz Bez 
Tytułu Miry Schendel z 1963 roku. Wiele osób, widząc go, 
pewnie nie zrozumie tego, bo przecież to tylko dwa białe 

czworokąty i dwa w innym odcieniu czerni niż tło obrazu, 
a jednak nie jestem w stanie opisać emocji, które towa-
rzyszyły mi, widząc to dzieło na żywo. Minimalizm powstał 
po to, żeby sprzeciwić się ekspresjonizmowi i skupić się 
na kolorach, formie i materiale, z którego powstało dane 
dzieło. I to właśnie uderzyło mnie w tym obrazie: precyzja 
w dobraniu kolorów, staranność i spokój, który z niego 

bije. Poznając genezę danego kierunku, można w pełni 
docenić ich treść. 

Niestety edukacja plastyczna często omija sztu-
kę współczesną i nowoczesną, zahaczając co najwyżej 
o impresjonizm, ale to już w czerwcu, kiedy każdy z nas 
myśli o wszystkim oprócz lekcji. Naprawdę zazdroszczę 
tym, którzy mieli dobrych nauczycieli tego przedmiotu. 
Skąd więc wziąć taką wiedzę i nie musieć czytać długich, 
nudnych definicji?

Jest wiele źródeł, jednak by ułatwić tę drogę powstał 
projekt „Sztuka (nie)znana” w ramach Zwolnionych 
z Teorii. Na Facebooku (Sztuka “nie”znana) i Instagramie 
(@sztuka.znana) są publikowane proste i zrozumiałe 
informacje, które – zamiast zalewać czytelnika datami 
i nazwiskami – tłumaczą pochodzenie kierunków w sztu-
ce współczesnej i nowoczesnej. Spróbuj odkryć sztukę 
na nowo!

Nikola Skopowska

autor: Zosia Śmiałek
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CZY MOŻNA ZAKOCHAĆ 
SIĘ W ROPCZYCACH?

Czy można zakochać się w Ropczycach? Takie pytanie 
otrzymał niejeden przechodzień w czasie sondy. Została 
ona przeprowadzona z okazji walentynek, a pytanie 
nawiązywało do znaku, który od niedawna figuruje w cen-
trum miasteczka. Odpowiedzi były głównie wymijające 
i opierały się na przyzwyczajeniu czy zwykłej sympatii. 

Komentarze użytkowników serwisu RRS24 również 
przedstawiają przeróżne opinie w tym temacie. Od razu 
można zauważyć, że w pisanych słowach znajduje się 
o wiele więcej emocji niż w tych przedstawionych pod-
czas sondy. Oto kilka z nich:

„Super!! Na wesoło, takie powinny być Walentynki”.
„Ile to kosztowało i czy był na to przetarg ogłoszo-

ny?”.
„Nie dość, że wzbudza to pokłady żenady, to w czym 

się niby tu zakochiwać?”.
 Twórca tego ostatniego ewidentnie nie zauważa wie-

lu pozytywnych aspektów Ropczyc. W czym się zakochi-
wać? Już tłumaczymy!

Populacja miasta nie przekracza 16 tys. mieszkańców, 
więc na ulicach nie grozi zgiełk wielkich miast czy duży 
hałas. 

Niedawno, bo w 2020 roku, w Ropczycach został 
otwarty basen miejski. Do dyspozycji klientów czekają 
baseny kryte, jacuzzi oraz zjeżdżalnia. Trzeba wspomnieć 
także o tym, że w sezonie letnim istnieje również możli-
wość korzystania z basenu zewnętrznego. Przy odpowied-
niej pogodzie można rozłożyć się na miękkiej trawie tuż 
obok niego i poczuć się niczym w krajach tropikalnych.

Pływanie wymaga dużych zasobów energii, a po nim 
można poczuć się głodnym. Wówczas z pomocą przycho-
dzą ropczyckie restauracje. Popularny serwis TripAdvisor 
sugeruje aż trzynaście restauracji, lecz niektóre z nich 
znajdują się poza omawianym miastem, więc nie ma co 
się nimi interesować. Dla żądnych uniwersalnych sma-
ków polecamy City Kebab, który, jak sam twierdzi, oferuje 
„niepowtarzalny, oryginalny turecki kebab”. Restauracja 
jest otwarta przez siedem dni w tygodniu, więc nie trzeba 
się zastanawiać, czy dziś przypadkiem nie jest zamknię-
te, tylko wystarczy iść, zamówić i cieszyć się pysznym 

kebabem. Średnia z 66 opinii pochodzących z serwisu 
Pyszne.pl wynosi 4,5/5. 

Gdyby ktoś z jakiegoś powodu śmiał twierdzić, 
że w miasteczku nie ma nic ciekawego do zwiedzania, to 
niech nie zapomina, że mówi o miejscowości, która pra-
wa miejskie otrzymała w 1362 roku. Wtedy królem Polski 
był Ludwik Węgierski, ojciec przyszłej żony Władysława 
Jagiełły – bardzo lubianej Jadwigi Andegaweńskiej (nie-
wiele brakowało, a jej podobizna ozdobiłaby banknot 
pięćsetzłotowy). Sędziwy wiek miasta automatycznie 
czyni go ciekawą atrakcją turystyczną, a jeżeli dla kogoś 
to za mało, to jest również wiele atrakcji w okolicy. 
Najbliższe miejsca polecane przez stronę nocowanie.pl 
to Park Owadów i Pajęczaków, zabytkowe świątynie oraz 
nic innego jak Park Dinozaurów.

Oczywiście nie ma możliwości spisania wszystkich 
dobrych stron Ropczyc w tak krótkim artykule. Mamy 
mimo wszystko nadzieję, że przekonaliśmy niejednego 
niedowiarka i pokazaliśmy jak małe, podkarpackie mia-
steczko może eksponować swój urok.

Kamil Janicki
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Wy – moje jedyne, najlepsze, najsmaczniejsze i szyb-
kie w przygotowaniu. Leżące nad białym morzem mle-
ka. Cudzie XXI wieku, najlepsza formo śniadania, pełna 
zdrowia i witamin. Mowa oczywiście o płatkach śniada-
niowych. Są sporym uproszczeniem i nie trzeba spędzać 
wieczoru w kuchni, żeby mieć szybkie i smaczne śnia-
danie. Ale właśnie, jakie to jest śniadanie? Obfitujące 
w wartości odżywcze czy wręcz przeciwnie? Co ciekawe, 
płatki śniadaniowe mają swój dzień – 7 marca. Reklamy 
mówią nam, że jest to pełne i wartościowe śniadanie, 
w dodatku wzbogacone witaminami. Zatem weźmy je 
pod lupę i przeprowadźmy śledztwo.

Tabela wartości odżywczych 
chyba najpopularniejszych płat-
ków prezentuje się następująco: 
381 kcal – co równa się 1615 kJ; 
7,4 g białka; 82,6 g węglowo-
danów, w tym 9,1 g cukrów; 1,4 
g tłuszczu, w tym 0,6 g kwa-
sów nienasyconych; błonnik 
4,2 g; sód 1,81 g. Teraz przejdźmy 
do witamin, mianowicie: ryboflawina 
(wit. B2) 1,33 mg; niacyna (B3) 16,8 mg; 
pirydoksyna* (B6) 1,23 mg; kwas folio-
wy 192 µg; kwas pantotenowy (B5). Są 
to oficjalne dane ze strony Nestlé.

W podanej tabeli zatrważające są 
ilości węglowodanów, będących cukrami 
prostymi, które – uwalniając się – nie zapewnia-
ją odpowiedniej dawki energii nawet do następnego 
posiłku. Takie śniadanie da Ci tylko chwilowego kopa, 
a po dwóch godzinach będziesz miał mega zjazd i jedy-
ne, o czym będziesz marzył, to to, żeby wrócić do łóżka. 
Tak samo jest z pozorem witamin, których ilości są tak 
nieznaczne, że nie spowodują dla organizmu żadnej róż-
nicy poza tą, że będziesz się czuł lepiej z przekonaniem, 
że Twoje śniadanie było wartościowe. 

Niestety, muszę Cię zmartwić – nie, nie było. Ważne 
jest to, że na tych tabelach są podawane zwykle trzy war-
tości: dla 30 g, 100 g i 30 g oraz pewnej ilości średnio 
tłustego mleka. Okej, przy założeniu, że miska płatków 
i – w przypadku tabeli, którą się posiłkuję – 125 ml mleka, 
to ilość węglowodanów równa jest 30,6 g, w tym 8,9 g 
cukrów (czyli więcej, niźli łyżeczka do herbaty). Według 
zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia powinniśmy 

unikać spożycia cukru. A my, pod płaszczykiem zdrowego 
śniadania, wszamaliśmy prawie 10 g czystego cukru i całą 
resztę zawartą w węglowodanach. Warto jednak pamię-
tać, że dzienne zapotrzebowanie organizmu na węglowo-
dany to nie mniej niż 130 g (45–65% energii). Natomiast 
ich źródłem powinny być głównie warzywa, owoce, pro-
dukty pełnoziarniste zbożowe, nasiona roślin strączko-
wych czy chude/półtłuste mleko i przetwory mleczne. 

Wszystkie te produkty są źródłem błonnika pokar-
mowego, który zarówno spowalnia tempo wchłaniania 
cukrów do krwiobiegu, jak i reguluje odczuwanie głodu 
i sytości oraz przyspiesza metabolizm. Jeśli z jakiegoś 
powodu nie możesz lub nie chcesz zrezygnować z takiego 
śniadania, pamiętaj, aby starać się ograniczyć ilość spo-

żywanego cukru w ciągu dnia. Bardzo dobrym 
sposobem na sprawdzenie 
tego, jak jemy jest pobranie 
aplikacji obliczającej dzien-
ne spożycie wszystkich war-
tości odżywczych i, od razu 

po podaniu swojej wagi, wzrostu 
i wieku, oblicza dzienne zapotrze-
bowanie organizmu na wszystkie 

makro – i mikroskładniki, według 
wzoru na całkowitą przemianę mate-

rii. Śledząc w ten sposób swój dzien-
ny jadłospis, możemy sprawdzić, jak 

blisko jesteśmy granicy dziennego spo-
życia cukru. Może nam to wiele uświadomić 

i pomóc lepiej kontrolować swoje odżywianie.
Płatki są trochę jak majonez – mogą dzielić ludzi 

na kasty. Niestety, sposób ich reklamowania nasu-
wa może pewne skojarzenia z reklamami papierosów 
z XX wieku, kiedy były zachwalane jako „zdrowe”, zgodnie 
z wykupionymi przez producentów badaniami.

Niemniej jednak spożycie kisielu do LS-a może 
pozostać Twoją słodką tajemnicą. Nikt nie musi o nim 
wiedzieć. Chyba że zacznie o to pytać ktoś, kto ratuje Ci 
życie – wtedy nie ściemniaj! 

Dziennikarz Śledczy 

* Zwykle witamina B6 nie jest nazywana pirydoksyną w tabelach.

ZDROWY MARKETING, 
A JAKIE ŻARCIE?
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SZOKUJĄCA INFORMACJA 
DOTYCZĄCA DAWIDA 
PODSIADŁY

PROSZĘ O UWAGĘ!

Nazwisko Dawida Podsiadły deklinuje się. 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Sebastian Czapliński
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TVB KRAJ(M) TVB RONA

TVB AHAMY

TVB ABA

TVB 2 TVB 3TVB

Budzik (poradnik o tym, jak wstać i się ubrać)
Sens Życia–filozoficzny program śniadaniowy
Narzekanie na śniadanie
Bezbekowy przegląd wydarzeń
Renifer gotuje – co na obiad z tego, co
w lodówce mam? (feet. Robert Makłowicz)
Hejnał
Cienka LS-ka linia – serial komediowy
Discord-polo 40 ton – lista przebojów
Plama na podjeździe – progr. motoryzacyjny
Włodek na krańcu Ropczyc– program
podróżniczy
Bezbek szuka mema
Lekko Stronniczy – transmisja
L jak LS
Bezbekowa wieczorynka
Weź to troszeczkę pod uwagę – panel
dyskusyjny
Zamknięcie dnia (kamilŚ limaK izdaworp)
W jego auto wjechał rów – serial kryminalny
Codzienny przegląd memów
Paciorek i spać
Infolinia wsparcia lekko stronniczy
Nie zadawaj mi takich pytań, kochanie – film
erotyczny
Obieranie mandarynki

Dzień dobry Bezbek TV
Ramen – bajka dla dzieci o pomysłowym psie
i jego przygodach
Konkurs kolęd
Program dla perfekcjonininistów
Bogaty jak Radek
Codzienny przegląd memów
LS i ja – serial obyczajowy
Jak obgadywać Maćka Gądka w kolejce
w Żabce, żeby się nie skapnął
Gala rozdania orderów prezydentów Polski
na uchodźstwie – prowadzi hrabia Potocki
Na złe i na gorsze
Lekko Stronniczy – transmisja
Świat według pieskich
Reklamy produktów, których nienawidzisz
Branczo – serial obyczajowy HIT
The Voice of Bezbek
Awantura o Kasię
Stawka większa niż śmiech
Przytulanka – film obyczajowy reż. S. Breja
(1980)
Sprawa dla ortopedy
Top Fotel
James Bondydż – film erotyczny
Obieranie innych owoców cytrusowych

Wstajesz i nie wiesz
Perfekcyjny Pan Domu– prowadzi Mariusz
Max Kolonko
Gadające mordy – komentarze byczków
Halo? Czy wszyscy umarli? – czytanie
nekrologów
NO I TAK – panel dyskusyjny
ZIOBROOOOO!
Gądek szuka żony
Karol. Człowiek, który został bezbekiem– film
obyczajowy
Rozmowy w tłoku – programmotoryzacyjny
Balet mongolski
Lekko Stronniczy – transmisja
Nie dla sezonowców!
Wróż-Loża TV
Jest źle – serwis informacyjny
Memowe rewolucje
Opel vectra B 2,5 V6 – to się wyklepie
Rok 1984– czytała Krystyna Czubówna
Wpół do papieskiej
Zrób to sam– poradnik masturbacyjny
Hotel 69 – Serial o hotelu dla lesbĳek (+18)
Kuchenne polucje – program erotyczno-
kulinarny
Obieranie owoców niecytrusowych

Gądkowski i partnerzy: na tropie zaginionych
memów
To nie moja ręka! – prowadzi Jarosław
Jakimowicz
Szczeniaki – dokument kryminalny
Przepis na gnicie – program kryminalno-
kuchenny
Gdzie kradną? – poradnik
Jak kraść? – poradnik
Wiadomości z kraju i Wrocławia
Detektyw Ecja – serial kryminalno-
romantyczny
Kropki, kreski i inne znaki interpunkcyjne –
serial detektywistyczny
CSI: Kryminalne Zagadki Leszczyny
Ropczyce 39100
O dwóch bezbekach, co ukradli Ferrari
Bezbecki dziennik zbrodni
Trud skończony – łotewski reality show
Mariusz &Marek show: gość specjalny –
Dariusz Darek
Z archiwum B
Sejm– hard cosplay porno

Biznes zagrodowy
Piechociśnki NEWS
Słoneczko późno dzisiaj wstało– pogoda rolna
Zawód rodziny: Informatyk
Telewizyjny kurs spawacza
Turbo płód-program o uprawie roślin
Świniobicie
Miss Rolników
Oraj pole – zakończenie programu

Wstawaj samuraju – zesrałeś się
Ropczyce –miasto życie
Co w trawie Pisz?
Wrocław–podwozie było złe i tory też były złe
TVWodzisław
Wadowice – cztery domy, dwie ulice
Ania z Cieszyna – informacje znad granicy
Przy winie w Olsztynie – kochaj mnie
Dokąd nocą tupta jeż?

Dom nad bagnem– serial obyczajowy
Przerwa na siku
Umiem– program popularnonaukowy
Przerwa na kawusię
Czy zaplanowałeś już 6 rzeczy, które masz
dzisiaj zrobić? – poradnik
Przerwa na siku
Myj ryj – poradnik kosmetyczny
Przerwa na siku
Jak przygotować idealny kisiel? – poradnik
Kolejna kawka
Żołądkowe Rewolucje – reality show
Przerwa na siku
B jak bezbek – serial obyczajowy
Tłuczenie kotletów
Czy warto było szaleć tak? – paradokument
o samotnych matkach
Przerwa na siku
Listy do B. – komedia romantyczna
Przerwa na siku
Madka Mĳa! –mjusikal
Przerwa na siku
Powrót męża – zakończenie programu
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Jako że zauważyliśmy coraz częstsze używanie frazeologizmu pilnować jak diamentu w czole, postanowiliśmy wydać 
pozytywną opinię na jego temat. Oznacza on pilnować bądź strzec coś, kogoś z dużą troską. Można używać zamiennie 
z powiedzeniem pilnować [strzec] jak oka w głowie, które powoli odchodzi już do lamusa.

Rada Języka Bezbeckiego

UCHWAŁA 
FRAZEOLOGICZNA 
NR 1 RADY JĘZYKA 
BEZBECKIEGO W SPRAWIE 
PRZYJĘCIA 
FRAZEOLOGIZMU 
PILNOWAĆ JAK 
„DIAMENTU W CZOLE”

(PRZYJĘTA NA LXIX POSIEDZENIU PLENARNYM DN. 13 LUTEGO 2021 R.)
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ROZRYWKA

A więc określasz się jako LS-owiec, tak? No to sprawdźmy, po czyjej stronie tak naprawdę stoisz! 

1. Kupujesz nowy telewizor do oglądania LS-a. Jaka półka cenowa Cię interesuje?
a) 1000 zł,
b) 2000 zł,
c) 6000 zł,
d) pieniądze nie grają roli.

2. Co jest (według Ciebie) najważniejsze w życiu?
a) bycie dobrym człowiekiem,
b) nauka,
c) kariera i pieniądze,
d) kobiety, wino i śpiew,

3. Masz napisać artykuł do Bezbeka. Co to będzie?
a) garść kilku prostych prawd życiowych,
b) obszerna analiza wyników badań jakiejś dziedziny,
c) wywiad z celebrytą,
d) Twoja autobiografia.

4. Gdzie można się zakochać? 
a) w Ropczycach,
b) na całej planecie,
c) w Brzostku,
d) tam, gdzie się opłaca.

5. Miejsce pracy Twoich marzeń to:
a) biuro rachunkowe, 
b) pracownia naukowa,
c) telewizja,
d) Twój ekskluzywny apartament.

6. Idealny film na wieczór:
a) dramat psychologiczny,
b) dokument naukowy,
c) thriller, 
d) wykład człowieka sukcesu. 

#TEAMWŁODEK CZY #TEAMKAROL? [TEST]
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7. Zakładasz ze znajomymi zespół. Czym się zajmujesz?
a) grą na instrumencie,
b) nagrywaniem, 
c) wokalem, 
d) umawianiem koncertów i sesji w studio.

8. Twój dobry znajomy obejmuje Cię ramieniem. Jak reagujesz?
a) pozwalasz mu, ale nie podejmujesz inicjatywy,
b) sprawdzasz jego tętno i bierzesz próbkę krwi do badań,
c) odwzajemniasz się tym samym,
d) odruchowo sprawdzasz, w której kieszeni masz portfel.

9. Czasem nie znamy odpowiedzi. A Kto Wie?
a) Bóg,
b) specjaliści naukowi,
c) Ten Wie,
d) Loża.

10. Jak dziś się wybić na YouTubie?
a) referencyjnym poczuciem humoru,
b) „masakrowaniem” teorii pseudo naukowych,
c) profesjonalizmem i rozrywkowością, 
d) prowadzeniem podcastu z piosenkarzem średniej klasy.

A teraz sprawdźmy Twój team!

A: Przewaga tych odpowiedzi nie pozostawiła wątpliwości. Uwielbiasz długie sentymentalne spacery 
po Ropczycach, leniwe wieczory w gronie rodzinnym i małe, kaloryczne przyjemności Maczka – brawo, jesteś #team-
Włodeck!

B: Za każdym razem, gdy chłopaki próbują być mądrzy, Ty tylko kręcisz głową, by po chwili napisać obszerny 
komentarz z odnośnikami do potwierdzonych badaniami tekstów, licząc, że chociaż troszeczkę wezmą pod uwagę 
swoją ignorancję. Czy to Superman? Czy to bombowiec? Nie – to #teamMyśliwiec #teamDawid #teamNaukowyBełkot!

C: Jesteś elastyczny w tym, co robisz. Uwielbiasz mieszanie profesjonalnego podejścia redakcyjnego z robieniem 
głośnego, bezbekowego show, bo doskonale wiesz, że każdy taki występ przyniesie Ci setki memów, a co za tym idzie 
– rozrusza algorytmy i zwiększy zasięgi. Wiesz jednak, że jak robić pieniądze, to z dobrym kumplem, z którym można 
się wspólnie pośmiać, zwłaszcza jeśli różnicie się w tak wielu kwestiach. Być może myślisz, że jesteś #teamWłodeck, 
ale tak naprawdę Twoje serce oznacza się jako #teamKarol!

D: Liczą się dla Ciebie klasa, styl, pokaźne sumy na koncie i prężny rozwój własnej działalności w internecie. Nie 
dla Ciebie niestabilne nieśmieszne podcasty – stawiasz na jakość, rozpoznawalność i współpracę, która zwiększy 
zasięgi Twoich social mediów. Niestety, NIE JESTEŚ LS-owcem – Twój team to #teamRadek #teamKotarskiPodsiadło 
#teamAltenberg!

Mateusz Matłok
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NASZE PIERWSZE RAZY 
Z KAROLEM I WŁODKIEM, 
OPOWIEŚCI ZEBRANE Z REDAKCJI

Jak dobrze wiecie, LS ma ponoć dekadę. Teraz poczekamy 
chwilę, żebyście poczuli się starzy i możecie czytać dalej. 
Większość naszej redakcji albo zaczynała szkołę średnią, 
albo była w gimnazjum, rozumiemy Was. [...]. Już? No to 
jedziemy dalej. Postanowiliśmy zebrać nasze nostalgicz-
ne wspomnienia z początku lat dziesiątych. Jednocześnie 
zapisaliśmy się anonimowo, żebyście mieli zagadkę, kto 
co napisał. Zapraszamy Was do tej wspaniałej podróży 
w przeszłość.

Historia pseudo-wizjonera 
Gdy pierwszy raz natrafiłem na LS-a, miałem 13 lat. Jak 
każdego dziecka w tym wieku moim największym proble-
mem było to, czy kupić sobie puszkę coli czy pepsi. Byłem 
ogromnym burżujem. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, 
powinienem być tym typem, który co noc robi zawody, 
który banknot spali się szybciej w jego własnym komin-
ku. Jednocześnie byłem w tamtych czasach ogromnym 
wizjonerem. Podczas gdy znaczna większość zachwyca-
ła się nowymi filmikami z Minecrafta i czynnie uczest-
niczyło w wojnie przeciwko fanom LoL-a, ja jako jeden 
z nielicznych w gimnazjum kompletnie nie wiedziałem, 
o co im chodzi i jak kazał Łona, patrzyłem trochę szerzej. 
Po niecałym miesiącu wiedziałem, kim są takie persony 
jak: Wonziu, Demm, Rojo czy Krzysiu Gonciarz. I to wła-
śnie w filmiku tego ostatniego pierwszy raz usłyszałem 
dwa bardzo dziwne słowa „Lekko Stronniczy”. Jako głupie 
dziecko musiałem najpierw sprawdzić w słowniku, czy 
Gonciarz znowu nie wymyśla sobie słów. No ale w koń-
cu wpisałem frazę w wyszukiwarkę i przed moimi oczami 
ukazała się pół naga baba. Zatkało mnie. Nie wiedziałem, 
że to w ogóle jest legalne. Ale obejrzałem ten odcinek 
bodajże z trzeciej setki. Pomyślałem, a tam, Niekryty lep-
szy! Poczułem, że to nie dla mnie. O tym, jak głupią rzecz 
zrobiłem, przekonałem się roku później. Zobaczyłem wte-
dy odcinek o telezakupach Mango. To była najśmiesz-
niejsza rzecz, jaką widziałem w życiu. Jednocześnie 

zdałem sobie sprawę, że zostało mniej niż 500 odcinków. 
Krzyknąłem „olaboga! Co ja żem uczynił, że ich olałem 
wcześniej”. Wzruszyłem się i nie wiedziałem co ze sobą 
począć przy 1000 odcinku i skakałem ze szczęścia przy 
1001. Jak dotąd bawię się tak samo dobrze jak za pierw-
szym razem. Sto lat, Panowie.

Pan K.

Historia drugich szans
Moja przygoda z tymi dwoma świrami zaczęła się przy 
700. odcinku. Był deszczowy i taki se dzień. Pogoda iście 
barowa, ale nie mogłam iść do baru, bo miałam 14 lat. 
Jak to dziecko zaczęłam szukać czegoś, co by mi poprawi-
ło humor w Internecie. Tego dnia nie znalazłam w pole-
canych żadnych filmików pełnych pasji i napracowania 
Polimatów, ani nowych odcinków Niekrytego. W skró-
cie, nic zabawnego. Za to trafiłam na Karola i Włodka. 
W pierwszej chwili sobie pomyślałam „Ech, to chyba 
humor dla studentów”. Z racji, że mam jednak dobre ser-
duszko i nic innego do roboty, to dałam im jeszcze jed-
ną szansę. A potem kolejną, kolejną i kolejną. Po czym 
szanse przekształciły się w regularne oglądanie i zaczę-
łam być ich fanką. Pamiętam, gdy pewnego wieczo-
ru szłam przez Warszawę i zobaczyłam ich dwóch, gdy 
robili spotkanie przy piwie. Strasznie żałowałam tego 
dnia, że byłam po prostu zbyt młoda na taką imprezę. 
Powiedziałam sobie, że tak jak ja im dałam drugą szansę, 
taki i mi trafi się jeszcze takie drugie spotkanie. Wtedy 
jeszcze nie wiedziałam, że będę aktywnie działać w tak 
wspaniałym projekcie, jak Magazyn Bezbek, i że właśnie 
dzięki temu pewnego dnia spotkam się chociaż z tym 
drugim. Włodek, nie zawiedź mnie. Chłopaki, co tu dużo 
mówić, życzę Wam, aby prowadzenie LS-a sprawiało Wam 
tyle samo frajdy, co mi oglądanie go.

Pani Z.

Uwaga! Artykuł może zawierać śladowe ilości ideologii „kiedyś to było”!
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Historia miłosna
Znacie to uczucie, kiedy chcecie znaleźć wspólne tema-
ty z dziewczyną, która Wam się podoba? Takim tematem 
w mojej historii stał się właśnie LS. Zacząłem ich oglądać 
tylko ze względu na młodzieńczą sympatię. Obejrzałem 
chyba z 50 odcinków w ciągu weekendu. Wiedziałem, kim 
jest Pani Kasia, dlaczego należy się śmiać z Radka, po co 
jest maska Iron Mana, czym są hacele, no i jak popraw-
nie podpisywać iPoda. Niestety straciłem wszelkie szan-
se, gdy okazało się, że moja wybranka romantyzuje z tym 
zabawnym kolesiem, którym mam się nie przejmować. 
Poczułem się niczym Wokulski przy Starskim. Jakby ktoś 
mi wbił sztylet w serce. Z młodzieńczego doła i tej pato-
wej sytuacji pomogli mi wyjść właśnie ci dwaj, dla której 
się tak starałem. Włod i Karol. Dzięki im nie stałem się 
nowoczesną wersją głównego bohatera Lalki. Oglądam 
ich regularnie i życzę jeszcze kolejnego tysiaka.

Pan J.

Historia kryminalna
Wszystko miało miejsce w 2019 roku. Zielona Góra. Miasto 
winiarni i milionerów. Sierpień. O covidzie słyszeliśmy 
tylko z gazet, radia i telewizji. Wspaniałe czasy. W week-
end dokonałam zakupu nowego auta z 1999 roku. Czarny 
mercedes. Cieszyłam się jak dziecko, mimo że wiele osób 
pomyślałoby sobie, że jestem w wieku boomerowym. To 
był piękny, słoneczny poniedziałek. Wstałam wcześnie 
rano o godzinie 7:30 i pojechałam do pracy. Miałam wtedy 
do rozpracowania nowe sprawy. Między innymi o kolesiu, 
który bekał na przypadkowych przechodniów lub o stu-
dentach, którzy nielegalnie pili na skwerku. Klasyczny 
dzień w prokuraturze, parsknęłam pod nosem. Bekacza 

udało się szybko ujarzmić dzięki brawurowej akcji policji 
i współpracy z obywatelami, którzy odważnie własnymi 
ciałami zablokowali wyjście z autobusu. Bekacz był uwię-
ziony niczym sim w basenie bez drabinek. Jednak studen-
tów nie znaleźliśmy. Na miejscu zbrodni nie znaleźliśmy 
żadnych poszlak. Jakby rozpłynęli się w powietrzu. Zbliżała 
się 17. Po 3 godzinach przeszukiwania miejsca zdarze-
nia łysy policjant z niebieską kurtką krzyknął „Ludzie, tu 
nikogo nie ma”. Morale zespołu upadło. Postanowiliśmy 
się rozejść, a prasie przekazać, że nikogo nie zastaliśmy. 
Byłam strasznie zła. Zadecydowałam wrócić do domu 
dłuższą trasą, przez wsie i pola. Słońce chyliło się już 
powoli ku zachodowi. Nic nie zapowiadało nadchodzącej 
tragedii. WTEM! Ni z tego, ni z owego w moje auto wje-
chało dom. Jakiś Gruzin zadzwonił po policję i wróciłam 
na komisariat już jako podejrzana. Było koło godziny 18. 
Nigdy nie spotkałam się z taką sprawą. Nie wiedziałam 
jak się bronić i udowodnić, że to dom we mnie wjechał. 
Zrobiłam to, co podpowiadał mi rozsądek i to wygooglo-
wałam. Pojawiło mi się dwóch przystojnych dżentelme-
nów. Mówiących o podobnej sprawie, która wydarzyła się 
w zeszłym tygodniu. Zamiast odpowiedzi zaczęłam pękać 
ze śmiechu. Policjant na mnie warknął „Czego Pani tak 
wesoło, spowodowała Pani katastrofę w ruchu lądowym”. 
A ja do niego „Patrz, jakie zajebiste”. Po chwili odrzekł „O, 
widzę, że oglądamy te same programy, dobrze skończymy 
tylko na pouczeniu”. Wróciłam do domu już autobusem, 
przez całą drogę się śmiejąc. Panowie, życzę Wam jak 
najmniej kontaktów z policją i jak najwięcej radości, jaką 
miałam, wracając wtedy autobusem.

Pani O/A.

Kacper Wolszczak
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BEZBEKOWY 
HOROSKOP
NIEZAWODNE PRZEPOWIEDNIE BEZBECKIE 21.02–27.02

Baran (21.03–20.04)
Choć tydzień będzie wyjątkowo pracowity i nerwowy, 
to weekend przyniesie Ci zero potrzeb. Włącz muzykę 
z Paczkomatu w Brzostku i rozkoszuj się chwilą wolnego. 
Nie zapomnij też o najbliższych!

Byk (21.04–21.05)
Twój tydzień będzie pełen niespodzianek. To czas 
na inspirujące rozmowy, może nawet ktoś okaże się tak 
ciekawym rozmówcą jak Maciek Gądek. Ten czas sprzyja 
też szukaniu miłości, samotne byki mogą śmiało pozna-
wać nowych ludzi.

Bliźnięta (22.05–22.06)
Czas zabrać się za siebie. Zadbaj o kondycję, zdrowie psy-
chiczne i fizyczne, ale może nie korzystaj z porad Jerzego 
Zięby, nawet jeśli wyświetlą Ci się w reklamie Allegro. Nie 
odwlekaj swoich planów na później.

Rak (23.06–22.07)
Ten czas sprzyja realizacji Twoich pomysłów, dlatego 
weź przykład z red. Kotarskiego i red. Podsiadły, goń 
za marzeniami i jeśli tylko zapragniesz, stwórz własny 
podcast. Bądź wsparciem dla przyjaciół.

Lew (23.07–23.08)
To doskonały czas na szukanie nowych znajomości 
i miłości. Jeśli jesteś singlem, to odśwież wiedzę z odcin-
ka #1150, bo może przydać się w najbliższym czasie. Czeka 
Cię czas pełen niespodzianek.

Panna (24.08–23.09)
Nie pozwól dojść do głosu osobom, które nie mają racji, 
szczególnie jeśli to antymaseczkowcy, płaskoziemcy lub 
foliarze. Pamiętaj, że wiedza to siła, a gdy ma się trochę 
więcej wiedzy, to można czuć się lepszym od innych jak 
Dawid Myśliwiec.

grafika: Natalia Siuta
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Waga (24.09–23.10)
Twój tydzień będzie dla Ciebie tak spokojny jak życie 
Ramena. Wszyscy będą na Ciebie patrzeć przychylnie. To 
dobry czas na spędzenie czasu na łonie natury. Może to 
pora na spacer lub spotkanie ze znajomymi.

Skorpion (24.10–22.11)
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.

Strzelec (23.11–21.12)
Ten tydzień będzie dla Ciebie tak dobry, jak odcinek 
#1292. Zażegnaj stare konflikty i, niczym Karol z Włodkiem, 
ciesz się powrotem starej znajomości. W pracy ktoś nie-
przychylny przyzna Ci rację. Weekend to doskonały czas 
na odpoczynek.

Koziorożec (22.12–20.01)
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.

Wodnik (21.01–18.02)
W tym tygodniu będziesz tak zapracowany, jak Karol pod-
czas okresu przed wyborami, i przyniesie Ci to równie 
wielkie uznanie. Bądź ostrożny w nowych znajomościach, 
bo nigdy nie wiesz, kiedy spotkasz fana Ivana Komarenki.

Ryby (19.02–20.03)
Korzystaj z życia. Jeśli odczuwasz taką potrzebę, kup sobie 
coś przyjemnego, w tych trudnych czasach zasługujesz 
na to. Włodek poleca relaksujący wyjazd do Maczka. Jeśli 
myślisz nad wyjazdem, to uważaj na oferty all inclusive.

Wróżka NS

grafika: Natalia Siuta
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PONIEDZIAŁEK

LS #1400
Podsiadło Kotarski Podcast? Nie znamy.

Włodek się nie worry, Włodek się happy. Cały tydzień 
taki jowialny będzie. Czołóweczka jest inna, jest taka 
trochę „podsiadła”. Konwergencja, osmoza, dyfu-
zja – wielkie słowa jak na influencera Włodek wypo-
wiedział, warto odnotować. PiS postanowił nałożyć 
podatki na te wredne niemieckie media, które niszczą 
Polskę i topią małe kotki. TVP się ze*rało i utworzyło 
infolinię wsparcia, chłopaki też to zrobili, a Tadeusz 
Drozda widział, że to było dobre. Nastał wieczór i pora-
nek i wszyscy ruszyli do Zakopanego, żeby śpiewać 
Sławomira. 4 godziny w samochodzie po to, żeby słu-
chać disco polo na Krupówkach i zapłacić 20 złotych 
za parking. Ludu, mój ludu, cóżem Ci uczynił. Karol 
mówi po pseudogóralsku. Jako góral czuję, jakie to 
złe; jako człowiek, który ma w nosie złe akcenty, ludzi 
ma w nosie, zły akcent Karola też. Karol uczy Włodka 
gramatyki. Czy nauczy i mnie jak poproszę? Napisała 
maila Malina. Mówi, że filmik „dajesz, Malina” prześla-
duje ją całe życie. „Dajesz, Malina”! Przestań mi w koń-
cu Malinę prześladować!

WTOREK

LS #1402
Karol przyniósł Pismo dla dorosłych [LINK W OPISIE]

Karol na początku odtańczył taniec techno-wikinga, co 
niemal go zabiło. Zadzwonili do naczelnego memiarza 
II RP, żeby go zapytać, jak mu idzie na studiach, czy ma 
dziewczynę i takie tam. Maciek Gądek nie ma dziew-
czyny, a w BezbekTV już powstał program, który pomo-
że znaleźć mu wybrankę. Która więcej malin zbierze, 
to się bardziej nażre. W czasopiśmie Pismo ukazał się 
artykuł o narcyzmie. Karol podsumował go mniej wię-
cej tak samo, jak John Donne: No Man is an Island. 
W Chorzowie powstał park, który jest jak bombonierka. 
Nigdy nie wiesz, co Ci się trafi. Może będziesz się bujać 
na huśtawce, a może wywalisz się i uszkodzisz sobie 
krocze na jakiejś barierce. W Ropczycach powstała 
walentynkowa dekoracja. Czy chcesz się bujać przy 
−10°C? To się bujaj. Ropczycka telewizja zapytała swo-
ich i nie tylko swoich obywateli, czy można zakochać 
się w Ropczycach. Nie uzyskali ani jednej jednoznacz-
nie twierdzącej opinii, oprócz tej burmistrza. Włodek 
mówi, że Ropczyce są dużo lepsze niż Sędziszów 
Małopolski. Jak źle jest w Sędziszowie?!
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ŚRODA

LS #1403
Kurs dla początkujących

Już wiem, co było w połowie tej torby Włodka! Wam 
pozostaje się domyślać. W Kazachstanie jest gejzer, 
jest tam też zimno. Zima jest, musi być zimno, pani 
kierowniczko. Ten gejzer paruje i robi taki sopel tylko 
od dołu i drążony. Ładne, ale cały czas to tylko sopel, 
nieważne czy nazwiemy go lodowym wulkanem, czy 
penisem. Tematem odcinka, jak to często bywa, jest 
zen, medytacja, masturbacja. Karol przestawia płatną 
aplikację do medytowania Waking Up jakiegoś ateisty 
o nazwisku Harris, a Włodek przedstawia darmową 
aplikację jezuity, o nazwie Pogłębiarka. Patrzcie, jaki 
plot twist, normalnie to kościół każe sobie płacić sro-
gie hajsy, a ateizm jest darmowy. Żodyn się nie spo-
dziewał. Karol wysuwa śmiałą tezę o medytacyjnym 
charakterze modlitwy. Ma rację. Mocno Stronniczy się 
kończą, koniec zdradzieckiego podkradania bezbecji.

CZWARTEK

LS #1404
Der Spiegel atakuje Polskę. Mamy tego dość

McPaciorek znowu ma flow, ale mu się urywa. Dotknął 
Włoda w koszulkę w okolicy piersi i sprawił, że Włod 
poczuł coś, przez co nie mógł przestać się trzymać 
w tym samym miejscu. To nie ma sensu, ale tak było, 
nie kłamię! Soundtrack i motto dzisiejszego odcinka 
sponsoruje Bobby McFerrin i jego Don't worry, be hap-
py. Karol coś mówi o polityce, a potem długi segment 
autoprezentacji. Lekko Stronniczy szykanują publicz-
nie swoich montażystów [MAMY NAGRANIE]. Niemiecki 
dziennikarz, Martin Naumann, który jest Marcinem 
Najmanem z włosami, brodą i w okularach, coś tam 
powiedział i mu coś odpisali w komentarzach. Lubimy 
takie poważne dziennikarstwo, w końcu robimy 
Bezbeka. Dowiadujemy się, że już po jajach... znaczy 
po walce Najmana. SPOILER ALERT! Przegrał. Jakiś typ 
chciał zabić szefa śliną z covidem, za którą przepłacił. 
Jednak Włodek sprzedał nam lepsze patenty na mor-
derstwo, a potem zmarzł.

PIĄTEK, PIĄTECZEK, PIĄTUNIO

LS #1405
Najlepsze filtry na Instagramie

Dzieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeń dooooobry!

Lekko stronniczy wprowadzają nas piękną piusynką 
w cudowny nastrój zimowego wieczoru. Włodek dobrze 
rozegrał Karola i mówi nam, czy dobrze jest być influ-
encerem. Włodek naprawdę wygląda inaczej, ale nie 
używa filtrów... no, może jedynie tych do kawy, wody, 
odkurzacza, powietrza, paliwa i jeszcze kilku innych 
substancji. W Wielkiej Brytanii zabronili filtrów. Oprócz 
tych do kawy, wody, odkurzacza, powietrza, paliwa 
i jeszcze kilku innych substancji... WSPANIALE! 

Autorzy: Hex Zero Rouge, Elizabeth Landeberg
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1. Czy Kotarski i Podsiadło będą w stanie zniszczyć LS-a? 
[BADANIA I OPINIE NAUKOWCÓW]

2. Tylko w Bezbeku! Przez kogo finansowany jest podcast 
Kotarskiego i Podsiadły? SPRAWDZAMY!

3. Don't worry – be Bezbek!
4. Co macie dużego? [SONDA – bez skojarzeń!]
5. Kto wie? Ten, kto wie! A Wy wiecie?
6. Bezbecka opinia o podcaście Radka: „Pfff… Ta!”.
7. Nie-bezbek o LS-ie: „Po troszku sobie włączyłem, ciężko 

wytrzymać całość”. [SZOK!]
8. Wzór na zależność śmieszności Włodka od Karola.
9. Infolinia poparcia dla BEZBEKA po ataku klaunów.
10. Pani Basia z Olsztyna: „Nie dajcie się wyrzucić z redakcji! Tylko 

BEZBECKIE media!”.
11. Włodek i Karol wpuszczeni w MALINY [Sorry, musiałem]
12. Konwergencja, osmoza, taka sytuacja.
13. „Coś Ci wypadło” – Dawid Podsiadło.
14. ONR – Organizacja Narodów Ropczyckich.
15. Czy lubisz program Lekko Stronniczy? [SONDA]
16. Błękitni Ropczyce – jak sobie radzą?
17. Czy można zakochać się w Ropczycach? [POWAŻNA ANALIZA]
18. Relacja ze Strefy Aktywności w Chorzowie.
19. Maciej Gądek – już wiemy o nim (prawie) wszystko!
20. Narcyzem jestem, czyli jak przestać się wstydzić myślenia tylko 

o sobie.
21. Układanka „self”, czyli znajdź swój brakujący element.
22. Jaką czekoladką w pudełku życia jesteś? [TEST]
23. Jak pokochać Ropczyce? Nie no, serio pytam.
24. „Jakiś klub piłkarski z Dębicy” – czy Igloopol obroni Włodka 

przed kibicami Wisłoki?
25. Muzyka do niemedytacji – polecanka dla zawodów spokoj-

nych.
26. FB: Ula wrzuciła coś na Bezbeka.
27. Ja: O kurwa, już po 18.
28. Pogłębiarka, zagłębiarka, frezarka. Co robią? Jak żyją?
29. [Specjalnie dla czytelników Bezbeka] Wyjaśniamy ciąg 

„Medytacja-Joga-Szatan-Śmierć” oraz inne ciągi.
30. Kto weryfikuje teksty w Antyradiu?
31. Jazz guide.
32. Marcin Najman – ostatnia mandarynka.
33. Czy montażyści są pijani? Sprawdzamy!
34. Jak zabić szefa na samozatrudnieniu?
35. Czy jesteś kotem? [TEST]
36. Pytania, które wywołają kłótnię przy stole. [KARTY]
37. Karol był w łóżku podczas seksu. Jakie są inne dziwne rzeczy, 

które robią ludzie?

BYĆ
MOŻE
ZA TYDZIEŃ:
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