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DO BEZBEKOWICZÓW
 
Urszula Skorodziłło

przed Wami otwiera się jubileuszowy 50 numer 
Magazynu Bezbek! Nawet nie wiecie, jaki to zaszczyt było 
stworzyć je wszystkie dla Was. To nic, że części wydań 
nie było Wam dane zobaczyć. Możecie tylko żałować, że 
wcześniej się nie zorientowaliście. My sami nie jesteśmy 
pewni, co się stało z pierwszymi wydaniami i zdecydowa-
nie nie przyznajemy się, że sami je usunęliśmy. Czytajcie 
szybko, bo to też może zniknąć. 

Już w poniedziałek mamy Dzień Kobiet. Jego obcho-
dzenie kojarzy mi się z dwoma rzeczami. Po pierwsze, 
ze szkołą. To chyba tam najbardziej obchodziło się ten 
dzień. Chłopcy składający się i wymyślający coś dla 
dziewczyn, tak jak one robiły to samo na początku roku 
szkolnego. Zwykle jakieś tanie, czasem kiczowate, cza-
sem słodkie albo pachnące rzeczy zanosiło się później 
do domu. Te czasy są jednak trochę inne, bo nawet nie 
ma okazji, żeby dać taki fizyczny prezent. Trzeba więc się 
trochę natrudzić i wymyślić coś kreatywnego. Po drugie, 

to święto kojarzy mi się z kwiatami. Goździki oczywiście 
też jako wspomnienie po komunizmie, ale w moim przy-
padku są to bardziej tulipany. Te wiosenne kwiaty już 
tydzień temu zaczęły mnie kusić swoimi żółtymi i czer-
wonymi barwami. I choć nie zamierzałam jakoś specjal-
nie obchodzić tego dnia, to bukiet może sobie kupię. Nie 
zapominajmy również, że to święto powinna obchodzić 
każda kobieta oraz każdy, kto się kobietą czuje. Kilka dni 
później jest święto mężczyzn, więc panowie wszelkiej 
maści też będą w tym tygodniu docenieni. 

Zapraszam Was więc do przeczytania całego magazy-
nu, który bywa czasem fikcyjny i śmieszny, ale pozostaje 
bezbekowy. 

Wszystkiego najlepszego każdemu,  
niezależnie jak się identyfikuje,  

Ula

DRODZY CZYTELNICY,
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CZY LS TO PODCAST?
Za górami, za lasami, w czasach, gdy większość ludzi nie wiedziała, że istnieje grupa wirusów 
o nazwie koronawirusy (przyznam się, że ja o tym nie wiedziałem), Karol Paciorek i Włodek 
Markowicz ruszyli z kanałem Lekko Stronniczy, który nazywali podcastem. Czy słusznie? 
Sprawdźmy!

Najpierw pójdźmy do cioci Wikipedii i skorzystajmy z jej wiedzy.

„Podcasting, podcast, spolszczone: podkasting, podkast – forma interneto-
wej publikacji dźwiękowej lub filmowej, najczęściej w postaci regularnych 
odcinków, z zastosowaniem technologii RSS”1. 

Zgodnie z tą definicją Lekko Stronniczy to podcast – jest regularny, w formie filmu i znajduje się 
na YouTubie. Anglojęzyczna definicja brzmi jednak trochę inaczej:

„A recording that you can listen to on your computer or MP3 player from 
a website. You can also sign up to (= say that you want to receive) a pod-
cast which is then updated (= new information is added to it) through the 
Internet when you plug your MP3 player into a computer”.

Nie napisano nic na temat tego, że może on być w formie filmowej. Ba! Użyto słowa słuchać, 
czyli twórca (a w sumie raczej twórcy) tej definicji zakładają, że podcastów się słucha. Może to 
oczywiście wynikać też z tego, że definicja ta ma trochę lat, skoro wspomniano w niej o odtwa-
rzaczach MP3. Moim zdaniem podcasty to też raczej publikacje, których się słucha, a nie ogląda. 
Alternatywa zarówno dla artykułów, jak i filmów. Można sobie je włączać podczas mycia naczyń, 
sprzątania czy spaceru. A LS-a trzeba oglądać, słuchanie go nie miałoby zbyt dużo sensu, bo są 
tam np. czasem żarty w postaci specyficznej mimiki np. Włodka. 

Czyli co, wyszło na to, że było to kolejne kłamstwo chłopaków. Chciałoby się rzec: nowe, nie 
znałem… Przy okazji tego wpisu chcę Was zapytać o Wasze ulubione podcasty, piszcie ich nazwy 
w komentarzu. Ja polecę Wam:

• Anonimową Aktorkę – młoda aktorka opowiada o swoich poczynaniach w aktorskim 
świecie, robiąc to w zabawny sposób. Mówi też o zabawnych sytuacjach np. z castingów.

• Tego mi w szkole nie powiedzieli – chemiczka wypowiada się na tematy dotyczące nauk 
humanistycznych i społecznych. Robi to w ciekawy, merytoryczny sposób. 

• Vogule co myślisz? – chłopaki z Vogule Poland opowiadają co tydzień o zabawnych 
sytuacjach z ich życia. Poza tym dzielą się także swoimi przemyśleniami w różnych 
tematach.

• ZVZ – podcast Katarzyny Czajki-Kominiarczuk (znanej w Internecie jako Zwierz 
Popkulturalny) oraz Pawła Opydo, którzy mówią zarówno o tematach popkulturalnych, 
jak i polityczno-społecznych.

Sebastian Czapliński

1Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podcasting [dostęp: 04.03.2021].
2Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english-polish/podcast [dostęp: 04.03.2021].
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https://open.spotify.com/show/2cOFv39kptk3zLfrpe8EiZ
https://open.spotify.com/show/497gTp80g0Ec9HcD8StVry
https://open.spotify.com/show/7r083VTMcEYFJI0pPc6hSk
https://open.spotify.com/show/6AQ6UUozFjsrqwCXZ8M3km
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DLACZEGO JESTEŚMY 
BEZBEKAMI?* 
Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego śmieszy 
nas bezbecki humor? 

Być może chcecie się dowiedzieć, jak to się dzieje, że 
grono osób lubiących bezbecję, wujkowe żarty i kabarety 
jest tak odmienne? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania 
brzmi „tak” to zapraszam Was do opowieści o genie, eks-
presji i o tym, jak nie się pogubić w tym skomplikowanym 
świecie.

Zanim do tego przejdziemy – słowniczek:
gen – przepis na białko lub człowieka – jak ujął to Dawid 
Myśliwiec w tytule swojej książki,
ekspresja – sposób, w jaki to białko jest ujawniane 
w organizmie,
polimeraza – niewolnik naszych genów, który tłumaczy 
to, co mamy w naszym DNA (czyli naszych genach) na 
cząstkę mRNA (to ona ma przepis na wspomniane wcze-
śniej białko),
rybosomy – tworzą białka na podstawie mRNA,
nukleotydy – związki kodujące geny w naszym genomie; 
te sławetne: A (adenina), T (tymina), G (guanina), C (cyto-
zyna) i U (uracyl),
aminokwasy – składowe części białek,
indukowanie – wywołanie zmiany pod wpływem jakiegoś 
czynnika (w tym artykule jest to białko), 
białko – struktura z węgla, azotu i tlenu (oraz kilku 
innych składowych), to ono jest głównym budulcem 
naszego organizmu.

Zacznijmy od tego, czym miłośnicy wujkowego żar-
tu różnią się od przeciętnych ludzi (poza poczuciem 
humoru oczywiście). Tym czynnikiem jest gen bezbec-
twa BE4BE1, odkryty kilka miesięcy temu przez zespół 
naukowców w naszym wcale-nie-tajnym laboratorium. 
Gen ten zlokalizowany jest na 6 lub 9 chromosomie i lubi 
się przemieszczać, dlatego nasz zespół znajdował go na 
obydwu chromosomach.

Najciekawsze w tym jest to, że każdy człowiek ma 
w swoim genomie ów gen, ale u tylko Bezbeków jest 
aktywny, w przeciwieństwie do pozostałej części społe-
czeństwa. Odpowiada on za zmiany w strukturach mózgu, 
odpowiedzialnych za szczęście i poczucie humoru.

Ale w takim razie, jak jeden gen może tak namieszać?

Musimy zacząć od momentu przepisywania genu na 
mRNA. Przed tym, jak organizm ma wyprodukować białko 
musi zostać odszukany na nie przepis, czyli nasz gen. Jest 
on znajdowany przez polimerazę, bo wyłania się przed 
nim specyficzny region, mówiący do niej: „Jestem tutaj, 
możesz się przyłączyć”. Polimeraza robi to z pomocą swo-
ich czynników transkrypcyjnych i może przyłączyć się do 
DNA – czyli dobrze wszystkim znanej z obrazków, z książek 
do biologii, podwójnej helisy i zaczyna ją rozplątywać. Tak 
zaczyna się proces transkrypcji, czyli przepisania infor-
macji z DNA na mRNA. Trwa on do momentu znalezienia 
przez polimerazę miejsca, w którym ma się zatrzymać, 
znanym w biologii molekularnej jako miejsce termina-
cji. W tym miejscu, wraz ze swoimi pomocnikami, kończy 
pracę i odczepia się od jednej z nitek DNA. A co się stało 
z rozplecioną helisą? Organizm ludzki – jak i bezbecki – 
ma na to sposób. Mianowicie, może być tylko kilka nie-
złączonych nukleotydów, a reszta z powrotem łączy się ze 
sobą. Po odłączeniu się polimerazy mamy gotowe mRNA, 
ale czy jest to gotowy przepis? Ależ skąd! Po pierwsze, 
geny ludzi i Bezbeków mają w sobie sekwencje nieko-
dujące (nieniosące informacji), które trzeba wyciąć. Czy 
po wycięciu może być już tworzone białko? Jeszcze nie. 
Trzeba zabezpieczyć je przed endonukleazami, czyli taki-
mi zgredami, które lubią zjeść niezabezpieczone mRNA. 
To już wszystko? Można tak powiedzieć, ale jeszcze musi 
być ono przetransportowane z jądra komórkowego, gdzie 
to wszystko się odbywało, do cytoplazmy, aby mogły się 
nim zająć rybosomy.

Dobrze, to jak na tych rybosomach się dzieje, że 
z tych magicznych liter: A, U, G, C (w RNA nie ma T, tylko 
jest U... długa historia), powstaje nam białko? O ile dalej 
tu jesteście, to zapraszam na dalszą część… 

Rybosomy, odpowiednie dla organizmów z jądrem 
komórkowym, przyłączają się do mRNA i rozpoczyna-
ją „tłumaczenie” przepisu na docelowe białko. Robią 
to poprzez przyciąganie do siebie potrzebnych amino-
kwasów i łączenie ich w łańcuch o docelowej długości. 
Potem następują kolejne zdarzenia, takie jak fałdowanie 
i modyfikacje, ale to materiał na kolejny artykuł. 
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Dobrze, naprodukowałam się o tworzeniu się białek, ale 
co nam to daje w ekspresji naszego genu? 

Na przykładzie wszystkich genów – i naszego genu bez-
bectwa – chciałam przybliżyć Wam proces powstawania 
białka, a nawet bardziej – grupy białek, gdyż to zależy od 
tego, jak zostaną wycięte sekwencje niekodujące i jak 
potem zostaną sklejone sekwencje kodujące naszego 
genu.

Ale dlaczego tylko ten jeden gen tak bardzo zmienia nam 
mózgi?

Ponieważ jest to gen kodujący produkcję białek wystę-
pujących w mózgu. W przypadku aktywacji genu BE4BE1 
zaobserwowano, że te białka mają zdolność do induko-
wania większej aktywności mózgu w momencie, kiedy 
usłyszysz, że Ten Drugi opowiada Włodkowi żart, zwień-
czony tekstem „baba… WŁOD”. Może też zwiększać swoją 
aktywność po zobaczeniu memów z grupy IMPOPAPABILIA. 
Co więcej, w ostatnich dniach zauważono, że te same 

białka aktywują obszary odpowiedzialne za wrażliwość 
na żarty z Podsiadło Kotarski Podcast i do tego poma-
gają w zapamiętywaniu informacji z programu Uwaga! 
Naukowy Bełkot. To wszystko przez ten jeden gen zmie-
niający nam mózgi, aby były bardziej smart, ale żeby było 
bezbecko, bo przecież to gen Bezbeka. Struktura mózgu 
wygląda jak jedno wielkie XD. 

Już wiemy, jaki jest jeden z genów bezbectwa i co on 
robi, ale nie jest jedynym. Jeśli chcecie dowiedzieć się 
o genetyce i ekspresji genów to zapraszam do poszuki-
wania informacji m.in. w Krótkich wykładach z biologii 
molekularnej czy w Genomach T. Browna. Możecie rów-
nież pójść na biotechnologię, gdzie będziecie mieli to na 
wykładach – jak autorka tego tekstu.

* Artykuł jest fikcją literacką, nie bierzcie z niego poważ-
nych informacji. Literaturę przedmiotu macie powyżej.

Gosia Mierzejewska
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TĘCZOWA SAGA: 
REDRUM

Nie wiem, dlaczego znalazłem się w Górach 
Skalistych. Wyszedłem z domu, przeszedłem 
kilkaset metrów, zakręciło mi się w głowie 

i teraz... Karmazynowy księżyc w pełni oświetlał budynek 
w zaśnieżonej scenerii. Poznałem go, nie miałem pewno-
ści, jednakże moje domysły napełniły mnie nieprzebra-
ną grozą. Było niesamowicie zimno, a ten przerażający 
hotel zdawał się jedyną osłoną przed warunkami panu-
jącymi dokoła. Droga była zaśnieżona, a ja zdecydowanie 
nie byłem przystosowany do wielogodzinnego brodzenia 
w śniegu w nadziei, że nieodśnieżona droga zaprowadzi 
mnie do cywilizacji, zanim zamarznę na śmierć. Byłem 
niemalże pewien, że to jest sen, ale nie zdarzyło mi się 
jeszcze umrzeć, będąc w kolorowym śnie i nie chciałem 
mimo wszystko próbować, jaki będzie skutek czerwone-
go zgonu. Hotel był jedyną opcją. Podszedłem do drzwi, 
które w bladym świetle księżyca nabrały bordowej bar-
wy, otwarłem je i już wiedziałem, że moje domysły były 
prawdziwe. Znalazłem się w hotelu Overlook. Tym, który 
został opisany w Lśnieniu Stephena Kinga i tym samym, 
który widziałem w filmie Stanleya Kubricka. W westybulu 
paliło się światło. Normalnie dodałoby mi to otuchy, ale 
nie tym razem. A może przesadzam? To, że ten hol wyglą-
da jak ten z Overlook niekoniecznie oznacza, że zaraz 
wyskoczy na mnie Jack Nicholson z siekierą, próbując 
mnie zaszlachtować. 

Skierowałem moje kroki do baru i z początku w isto-
cie zmroziło mi krew w żyłach, bo przy ladzie siedział 
Jack Nicholson. Dosyć szybko jednak się zmitygowałem. 
Zauważyłem, że ten Jack ma siwe włosy i na oko waży ze 
130 kg. Gdy podszedłem bliżej, jasnym stało się, że jest 
to teraźniejsza wersja aktora. Postanowiłem usiąść obok 
niego, może nie na sąsiednim krześle, bo miałem pełne 
spodnie, ale na tyle daleko, żeby ręka wyposażona w sie-
kierę nie mogła mnie dosięgnąć. Obok niego stała butel-
ka czerwonego wina z odrąbaną szyjką i siekiera, która 

broczyła jeszcze alkoholem. Jack gapił się tępo w ścianę 
wypełnioną asortymentem baru, ze stuporu wyrwało go 
dopiero moje pytanie:

— Dobry wieczór. Czy pan Jack Nicholson? — Jack 
zdziwił się, słysząc to nazwisko.

— Nicholson? Nie, Torrance. Jack Torrance. Skąd tam-
to nazwisko? Jak ty się tu znalazłeś?! — Jack stawał się 
coraz bardziej przerażony, zdziwiony i zdenerwowany. — 
Nie powinno cię tu być! To miejsce jest złe! Musisz stąd 
spieprzać!

Przestraszyłem się i mimowolnie podniosłem się 
z krzesła gotów do ucieczki, jednocześnie cały czas zda-
jąc sobie sprawę z fizycznych ograniczeń Jacka, nie odsu-
nąłem się za daleko. 

— Jack! Popatrz na siebie! Czy w ogóle pamiętasz, 
jak się tu dostałeś? Pamiętasz lata, które minęły? Lata, 
które spędziłeś jako Jack Torrance?! — Jack obnażył zęby 
i warknął na mnie głośno, podniósł pięść i chyba zrozu-
miał, o co mi chodzi. Jego dłoń była cała pomarszczona, 
z plamami wątrobowymi, a nadgarstek był schowany pod 
warstwą tkanki tłuszczowej. Rozchylił palce i zaczął się 
sobie przyglądać, jakby widział siebie po raz pierwszy. 

— Jak się nazywasz? — powiedział to już beznamięt-
nym tonem, cały czas oglądając wpływ upływającego cza-
su na jego powierzchowność.

— Maciek.
— A ja? Powiedziałeś, że jak się nazywam?
— Jack Nicholson.
— Nicholson... — powtórzył, a w jego tonie usłysza-

łem jakby mgliste wspomnienie o tym nazwisku. — Skąd 
mnie znasz?

— Jest pan sławnym aktorem.
— Aktorem? Nie, ja jestem pisarzem i przyjechałem 

tutaj, żeby napisać książkę. Ten hotel jest zły i ja zrobiłem 
bardzo złe rzeczy...

— Czy to ma coś wspólnego z Wendy i Dannym?

TEKST TEN JEST BEZPOŚREDNIĄ KONTYNUACJĄ „VIOLE(N)T 
NOMAD”, KTÓRA TO HISTORIA UKAZAŁA SIĘ W NUMERZE 44.
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— Skąd znasz moją żonę!
— Zdaje mi się, że opisujesz fabułę filmu, w którym 

grałeś. Według ciebie, co się stało?
— Zabiłem ich, zabiłem ich wszystkich! — Wydał z sie-

bie głośny szloch i kontynuował. — Kucharza i Wendy 
i Danny'ego!

— Jack, tak nawet nie było w filmie.
— Jakim filmie?! Co ty pieprzysz?! Widzisz tę siekierę?! 

Jeszcze jest wilgotna od świeżej krwi!
— Dobrze, uspokój się. — To zawsze działa, mówienie 

zdenerwowanej osobie, żeby się uspokoiła. Moje słowa 
nie odniosły żadnego skutku. Jack widocznie wierzył, że 
jest postacią z filmu i tępe wmawianie mu, że tak nie jest, 
najwyraźniej nie odniosło skutku. Chyba z początku, gdy 
odwołałem się do tego, co mógł zobaczyć, odniosłem lep-
szy efekt. — Jack, popatrz na butelkę, jak myślisz? W jaki 
sposób szyjka rozstała się z resztą butelki?

Jack popatrzył na siekierę i chyba zauważył, że płyn 
na siekierze nie jest konsystencji krwi. Przejechał palcem 
po ostrzu i spróbował płynu z niego skapującego. 

— Wino. To ja nikogo nie zabiłem? Jestem aktorem? 
Ale jak ja się tu znalazłem? Jak ty się tu znalazłeś?

— Jack, czy zauważyłeś, że wszystko tu jest w odcie-
niach czerwieni? — Rozejrzał się dokoła. 

— Rzeczywiście — powiedział.
— Jesteśmy chyba we śnie. Nie wiem, jak dokład-

nie działają kolorowe światy. Trzeba mieć jakiś związek 
z kolorem, w którym się człowiek znajdzie. Na przykład do 
fioletowego świata trafiłem, bo zostałem pobity i miałem 
na sobie mnóstwo sińców. Jak zasnąłem, to znalazłem 
się w fioletowym i uwierz mi, czerwony nie jest gorszy. 
Nie wiem, jak dostałem się tutaj. Zrobiło mi się słabo i to 
ostatnie, co pamiętam.

Jack usiadł z powrotem na krześle. Odłożył siekierę 
tam, gdzie leżała uprzednio i wbił wzrok w ścianę alko-
holu.

— Jack? — Odwrócił się gwałtownie, popatrzył na 
mnie, jakby mnie pierwszy raz widział i krzyknął:

— Kim jesteś?! Jak się tu znalazłeś?! Nie powinno cię 
tu być! Nikogo nie powinno tu być!

— Jak to? Nie pamiętasz mnie? — zdziwiłem się, prze-
raziłem i zacząłem mu współczuć.

— Skąd mam niby cię pamiętać, szczylu?! — Zacząłem 
rozumieć, co się dzieje. Jack miał chyba jakieś zaniki 
pamięci.

— Mam na imię Maciek i przyszedłem, żeby Cię stąd 
zabrać Jacku Torrance. — Postanowiłem zmienić taktykę. 
— Twoja opieka nad hotelem już się skończyła. Jutro rano 
wyjedziemy stąd.

— Tak? To dobrze, dobrze... — powtórzył pod nosem. 
Nalał sobie wina z ubitej butelki i zaczął sączyć w ciszy. 
Spojrzał na ścianę z alkoholami i dopił lampkę. Odwrócił 
się do mnie i zapytał:

— Kim jesteś? — Tym razem był to już głos osoby, któ-
ra jest już delikatnie upojona.

— Maciek. Napijmy się wina.
Nasze konwersacje wyglądały z grubsza tak samo i po 

pierwszej, i czwartej butelce wina, i po kolejnej. W końcu 
Jack złapał za siekierę, wstał i powłócząc nią po dywa-
nie poszedł sobie. Odwrócił się jeszcze do mnie i pijanym 
głosem zapytał:

— Kim jesteś?
— Maciek, idź spać.
— Ok. — Nie oponował, w tym momencie był już 

bardzo potulny. Posiedziałem tam jeszcze przez chwi-
lę, a myśl o dożyciu wieku, w którym nie będę pamię-
tał ostatniego wypowiedzianego zdania, przeraziła mnie. 
Widziałem, co starość robi z ludźmi. Widziałem, jak gaśnie 
z dnia na dzień blask w ich oczach, aż w końcu jedyne, 
o czym myślą, to o tym, że to trwa zbyt długo, że powinni 
już byli umrzeć. Opróżniłem ostatnią butelkę, położyłem 
głowę na barze i zasnąłem. 

Obudziłem się w szpitalu. Obok mnie była pielę-
gniarka, więc zapytałem jej, co się stało. Powiedziała mi, 
że w wyniku pobicia doszło do krwotoku wewnętrznego 
i dlatego zemdlałem. Teraz już wiedziałem, jak znalazłem 
się w czerwonym świecie. Krew. Ale dlaczego był tam 
Jack?

Hex Zero Rouge – Maciek 
Grafika: Zosia Śmiałek 
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W poniedziałkowym odcinku LS-a dowiedzie-
liśmy się o nocnym wybuchu i natychmia-
stowym przemalowaniu sufitu w barwy, 

które kolorowy przyniósł sos pomidorowy znanej pol-
skiej marki. Eksplozja, która panią Wandę przyprawiła 
o ból głowy, doprowadziła również do złapania się za 
głowę i wykrzyczenia: „olaboga!”. Redaktor Paciorko* 
postanowił jednak namieszać i uwikłać naszą bohater-
kę w morderstwo. Czy kobieta na to zasłużyła? A może 
Tadkowi nie smakował obiad, bo był za słony? 

Zacznijmy od najprostszej kwestii! Czy keczup może 
sfermentować, doprowadzić do nagromadzenia się 
CO2 i wybuchu? Ależ oczywiście, jak najbardziej, ale czy 
naprawdę dziennikarz odwiedziłby wtedy naszą boha-
terkę? Czy byłaby to aż tak ciekawa sprawa? Nie wydaje 
mi się, aby tak było. 

Krwiste plamy spływały z mebli, ścian i okien. Jeśli 
kobieta zabiła i taki był jej plan, to długo nie będzie 
oglądać swoich zazdrostek w kuchni. Po wejściu do 
pomieszczenia oczom kobiety ukazała się kuch-
nia rodem z najgorszego koszmaru. Wyglądała, jak-
by zaszlachtowano w niej pana Tadeusza, który od lat 
dokuczał swojej żonie w wielu kwestiach. 

Policja przybyła na miejsce po powiadomieniu 
przez sąsiadów, że od kilku dni nie widzieli żywotnego 
i zawsze pogodnego pana Tadzia. Niestety oni, zamiast 
zbadać dokładnie miejsce przypuszczalnej tragedii, 
postanowili wezwać… czasopismo.

Mnie jednak udało się dotrzeć do prawdopodobne-
go miejsca mordu. Pod płaszczykiem sprawdzenia insta-
lacji gazowej postanowiłem sprawdzić ślady pozostałe 
na miejscu. W mieszkaniu pani Wandy unosił się zapach 
skisłych pomidorów, jednak po ogarnięciu kuchni wzro-
kiem okazało się, że na kuchni stoi świeżo ugotowany 
bigos z dziwnie wyglądającym mięsem. Wszystko to 
powoli zaczynało się łączyć w jedną całość, której do 
potwierdzenia brakowało analizy, czy jest to sos pomi-
dorowy, czy krew. Żeby przeprowadzić taki eksperyment, 
potrzeba niezwykle niedostępnej substancji – nadtlen-
ku wodoru. Krew w kontakcie z H2O2 zachowuje się jak 
ciotka na imprezie, czyli wpienia wszystko i wszystkich. 
Dzieje się tak dlatego, że w krwi mamy katalazę, któ-
ra redukuje substancję. Po głębokiej analizie próbek 

obudziłem się z roztrzaskanym łbem w piwnicy pani 
Wandy, gdyż ta odkryła prawdopodobnie moje niecne 
plany, co zdaje się potwierdzać hipotezę o mordzie 
dokonanym na mężu. 

Strużka krwi płynąca po mojej skroni była świeża, 
rana wydawała się powierzchowna, a moją największą 
zagwozdką było wymyślenie, w jaki sposób wydostać 
się z piwnicy, aby powiadomić policję o moim odkry-
ciu. Niestety po chwili poczułem również metaliczny 
posmak w ustach, który naprowadził mnie na rozcię-
cie wargi (pewnie w chwili, gdy wywaliłem się na ten 
głupi ryj). Z wysoka padał strumień światła ze świetlika.  
Z moim zdolnościami akrobatycznymi wspięcie się  
i próba wydostania mogła zakończyć się gorzej, niż 
poturbowanie przez staruszkę patelnią albo parasolem. 

Szukając wyjścia z tej patowej sytuacji, postano-
wiłem przejrzeć szafki, których było dużo. W każdej  
z nich znajdowało się pełno słoików bigosu z datą 
wydania artykułu w poczytnym czasopiśmie. W tym 
samym dniu, w którym zaprzepaszczono szansę przez 
policję na sprawdzenie, co tak naprawdę się wydarzyło. 
Słoiki były jeszcze ciepłe i miały w sobie to samo dziw-
ne mięso, które znajdowało się w mieszkaniu. Zaczynało 
budzić to moje obawy, gdyż mógł to być bigos z Pana 
Tadeusza (R.I.P.). Wyjście z miejsca przetrzymywania nie 
było aż takie trudne, gdyż okazało się, że nie sprawdzi-
łem najprostszej opcji, prawdopodobnie otumaniony 
całą sytuacją. Uciekając z bloku potknąłem się o własne 
sznurówki i wyrżnąłem orła na chodniku, co skończyło 
się dwoma szwami na łuku brwiowym. W końcu podob-
no blizny dodają uroku. Z niezbitymi dowodami udało 
dotrzeć się na posterunek policji. Sprawę potraktowano 
śmiertelnie poważnie. 

O godzinie 6:00 w środę wbiegła z drzwiami do 
mojego mieszkania ekipa antyterrorystów. Po zglebo-
waniu zostałem przewieziony na komisariat, aby złożyć 
solidne wyjaśnienia. Gdyż sprawa, jak się okazało, była 
jeszcze bardziej złożona.

Mianowicie pani Wanda od swojej kuzynki dosta-
ła 10 kg kapusty i świnię prosto ze wsi, co tłumaczyło 
bigos. Jednak ciągle niedowierzałem, bo przecież odkry-
łem krew na miejscu przestępstwa. Jednak zostało mi to 
szybko wyjaśnione. W trakcie produkcji tej partii keczupu 

EKSPLOZJA KECZUPU CZY PRÓBA 
ZATUSZOWANIA MORDERSTWA? 
NA KANWIE GAZETY I LS-A
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było głośno o niefortunnym, nieszczęśliwym i makabrycz-
nym wypadku w fabryce produkującej przetwory pomido-
rowe. Zorientowano się po przerwie śniadaniowej, że nie 
ma przy szatkownicy przemysłowej do pomidorów jedne-
go z nadzorujących. Po wstrzymaniu całej linii produkcyj-
nej liczne ślady krwi znalazły się w pulpie pomidorowej. 
Pulpa, jak się okazuje, nie została dokładnie wylana,  
a zbiornik nie został doszczętnie oczyszczony. Resztki 
krwi znalazły się w keczupach rozesłanych po całym kraju. 

Sprawa została wyjaśniona. Za to mojej osobie, za 
podrobienie dokumentu oraz podanie się za pracownika 
gazowni i najście poszkodowanej w celu wyjaśnienia noc-
nej eksplozji, został postawiony zarzut z artykułu 270 § 1 
kk i grozi mi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia 
wolności. Po moich dogłębnych wyjaśnieniach i przepro-
sinach kochana pani Wanda chciała powstrzymać pro-
kuratora od wymierzenia mi sprawiedliwości, jednak ten 

pozostał nieugięty. Uznał jednak, że skoro przyznałem się 
do winy, pokrzywdzona mi wybaczyła, a okoliczności nie 
budzą wątpliwości, złoży jedynie wniosek o warunkowe 
umorzenie postępowania karnego wobec mnie na okres 
próby jednego roku. Sąd przychylił się do jego wniosku. 
Teraz muszę jedynie uważać, by przestrzegać porządku 
prawnego.

Okazuje się, że nie pani Wanda mogła wybuchnąć jak 
keczup po wielu latach nękania przez męża. Ponieważ 
wszystko było inaczej. A większość to były plotki i znie-
sławienia, za które ją przepraszam i mam nadzieję, że 
wszystkie osoby opowiadające je również.

Dziennikarz Śledczy 
z pomocą Aleksandry Nareckiej 

Grafika: Damian Rokosz

*błąd celowy
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Jak każdy pracujący człowiek potrzebowałam chwili wytchnienia dla siebie i odpoczynku. Uznałam 
więc, że przedłużę sobie weekend i w czwartek oraz piątek nie pójdę do pracy. Dodatkowo 
w środę zgłosiłam zdalne, więc mogłam już wtedy leniwie wykonywać swoje obowiązki z łóż-

ka. Bez głębszego zastanowienia wysłałam maila i po chwili już nie musiałam przychodzić w te 
dni do ponurego budynku mojej pracy. 

Zapytacie może w jaki sposób go spędziłam? Otóż zrobiłam zakupy w sklepach, do których 
na co dzień nie chodzę. Przeszłam się na długi spacer wokół jeziora. Pograłam trochę w grę. 
Pooglądałam filmy. A w międzyczasie leniuchowałam, po czym znowu leniuchowałam. 

Jak oceniam urlop? 10/10. Polecam nicnierobienie z całego serca. 

Ula

CO ROBIŁAM  
W CZASIE URLOPU?
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JAK PORADZIĆ SOBIE Z BÓLEM PLECÓW 
I KACEM PO PIWIE BEZALKOHOLOWYM 
PO DWUDZIESTCE?

Pewnie wielu z Was kojarzy to 
wspaniałe uczucie radości 
i napływu sił, gdy zaczyna-

my pewien nowy rozdział w naszym 
życiu. Jednym z takich momentów 
jest rozpoczęcie posiadania „dwójki” 
z przodu. I nie chodzi tutaj o zęba. 
Skończenie dwudziestego roku życia 
wiąże się nie tylko z tym, że już 
w całej Europie możecie pić alko-
hol, lecz także z uświadomieniem 
sobie tego, że macie 100% szans na 
to, że dzieci z podstawówki będą 
się do Was zwracać per pani/pan. 
Straszne rzeczy. Ale nie to jest naj-
gorsze. Pojawiają się pierwsze oznaki 
starzenia: zmarszczki, tycie, łysienie, 
problemy ze wzrokiem, mniejsza 
tolerancja na alkohol i ból pleców 
bez wyraźnej przyczyny. Niektórzy 
powiedzą Wam, że tak już po pro-
stu jest i że Bóg tak świat stworzył. 
Dzisiaj udowodnimy, że tak nie jest 
i na tapet weźmiemy dwa najcięższe 
przypadki.

Jak dobrze wiecie bóle kości, 
mięśni i stawów tylnej części brzucha 
pojawiające się nie wiadomo skąd to 
najgorsza rzecz, jaka może się przy-
trafić młodemu człowiekowi. Z badań, 
jakie przeprowadziliśmy, wyszło 
nam, że takowe bóle pojawiają się 

najczęściej po bankietach towarzy-
skich, tak zwanych libacjach, podczas 
procesu jawnego przeciwstawiania 
się siłom grawitacyjnym, mającego 
miejsce na meblu typu SONGESAND, 
potocznie zwanym łóżkiem dwuoso-
bowym. Nie wiemy jednak, czy mamy 
je zakwalifikować do chorób auto-
immunologicznych, czy do boskiego 
potępienia. Jednakowoż wiemy jak 
temu zapobiec. Domestosy, botoksy, 
lisetriny, mefedrony i inne ketanole 
możecie wywalić za okno. Kręgarze, 
księża czy inni znachorzy też odpada-
ją. Jest tylko jeden skuteczny sposób 
jak pozbyć się bólu pleców. 

Trzeba koniecznie natrzeć bolące 
miejsce masłem, czosnkiem i wcze-
śniej przykrywając się folią alumi-
niową i leżeć opalając się w blasku 
trzeciego księżyca miesiąca adar. 
Następnego dnia nasmarować się oli-
wą i skupić na sobie promienie słoń-
ca. Pokroić i położyć ulubione mięso 
i warzywa. Poczekać, aż dobrze się 
wysmażą, w środku mięso nie może 
być surowe. Następnie zdjąć z pleców 
i przełożyć na talerz. Pójść się wykąpać 
pod zimną wodą, sprawdzić, czy nie 
zrobiły się oparzenia. Wziąć widelec, 
nóż i śliniaczek, żeby się nie pobru-
dzić, i zjeść ze smakiem. W przypadku 

niepowodzenia należy powtórzyć 
zabieg. Dobre jedzonko zawsze pomaga. 

Drugą z omawianych u nas kwe-
stii będzie kac. Jak powszechnie wia-
domo, kac jest karą, a nie chorobą. 
Jak również i to, że wyróżniamy dwa 
rodzaje kaca. Kac alkoholowy i kac 
moralny (moralniak). Zajmiemy się 
jednak podgatunkiem kaca alkoholo-
wego, czyli kacem po piwie z rodziny 
bezalkoholowych. Takim przypadkiem 
zainteresowałby się sam doktor House 
i kazałby dokonać na Was biopsji albo 
testować na Was leki. My jednak zna-
my odpowiedź. Nie pójdziemy jednak 
po linii najmniejszego oporu typu 
jedzenie trzech bananów i obracania 
się na pięcie. Stara ludowa mądrość 
mówi: „Na kaca najlepsza jest praca”. 
W naszym łagodnym przypadku dla 
dwudziestolatków zalecamy zatrud-
nienie się w Muzeum Wsi Radomskiej 
na stanowisku chłopa pańszczyź-
nianego w kategorii żywa atrakcja. 
Ewentualnie zalecamy spacer wokół 
bloku lub domu w zależności, gdzie 
aktualnie zgonujecie. Innym sposo-
bem jest zjedzenie jakiejś tłustej zupy 
typu żurek, rosół czy kret z wrzątkiem. 
Ale umówmy się, jesteście w takim sta-
nie, że nie bylibyście nawet odpowie-
dzieć na pierwsze pytanie od Huberta 
Urbańskiego. Wobec czego zalecamy 
szybki marsz do biedry po zupki chiń-
skie. Gwarantujemy, że zdziała cuda. 

To tyle w naszym pierwszym 
odcinku medycyny alternatywnej. Za 
tydzień zajmiemy się czkawką i kata-
rem. Mamy nadzieję, że wszyscy prze-
żyjecie. Nie dajcie się dwudziestce.

 Kacper Wolszczak

Zosia Śm
iałek
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URZĄDŹ SWÓJ POKÓJ 
PO MASOŃSKU!
Korzystając z okienka czasowego i tego, że zrobiło się 
odrobinę luźniej w magazynie, chcę przedstawić Wam 
niezbędnik mieszkaniowy każdego wolnomularza. Z tego 
tekstu w niezwykle prosty i bardzo przystępny sposób 
dowiecie się jak urządzić gabinet, z którego będzie-
cie wpływać na świat i najbliższą okolicę! Po prawdzie 
miałem nadzieję (tak po cichu wierzyłem, bo to trochę 
sprzeczne nadzieje), że nigdy tekst ten nie powstanie, ale 
niedawno zdałem sobie sprawę, jak fatalne błędy popeł-
niają nasi, w szczególności młodzi, rekruci, jeśli chodzi 
o gospodarkę swojej przestrzeni. 

Zacznijmy od megaważnej rzeczy: dekoracje z okiem 
wpisanym w trójkąt. Wielu z Was pytało mnie w wiado-
mościach elektronicznych, czy otaczanie się symbolami 
przynależności jest dozwolone. Odpowiedź na tak waż-
ne pytanie, brzmi: OCZYWIŚCIE, JAK NAJBARDZIEJ! O ile nie 
przesadzicie z ilością, możecie wyszywać sobie na szatach 
ceremonialnych oraz przyklejać trójkąty z okiem do woli! 
Dzięki temu, że na każdym kroku będziecie widzieć znaki 
rozpoznawcze Waszej przynależności, nigdy nie przesta-
niecie być dumni z wykonywanej służby, ergo: będziecie 
spełniać się w Loży znacznie lepiej! 

Podstawowym meblem w każdym masońskim gabi-
necie powinno być proste, ale bardzo stylowe, biurko, 
wykonane z drewna mahoniowego. To właśnie na nim 
postawicie swoje funkcjonalne maszyny do pisania, które 
posłużą Wam do spisania wielu lokalnych edyktów, umów 
dzierżawy tymczasowej wybranych kamienic oraz – przede 
wszystkim – arcyważnej korespondencji z poszczególnymi 
braćmi/siostrami w Sprawie. Dla dodatkowego komfortu 
pracy dobrym pomysłem będzie umieszczenie w swoim 
gabinecie superwygodnego krzesła obrotowego z regu-
lowanym oparciem. I zanim posypią się na mnie wyrazy 
oburzenia w stylu: „Gdzie?! Krzesło kręcone w pokoju wol-
nomularskim?! Jak to?!” – słuchajcie, po kilku godzinach 
wypełniania formularzy i odbierania telefonów Wasze 
plecy podziękują Wam za rewelacyjne rozwiązania ergo-
nomii XXI wieku! 

À'propos telefonów, bardzo polecam zaopatrzenie się 
w nieco archaiczny, ale jednocześnie użyteczny dla 
naszych celów, sprzęt marki Alcatel, model One Touch 
Plus. Może i nie ma dostępu do Internetu ani jakiegokol-
wiek aparatu, ale fantastycznie sprawdza się jako biuro-
we cacko komunikacyjne, którego nomen omen nie śledzi 
żadna obca „komórka”. Pamiętajcie jedynie, by po zakoń-
czonym połączeniu odkładać go na stojak z ładowarką – 
dzięki temu nie ominie Was żaden pilny telefon! 

Kolejną ważną sprawą jest przeznaczenie miejsca na 
szafę z odzieżą ceremonialną i roboczą. Najbardziej prak-
tycznym rozwiązaniem jest zrobienie w ścianie osobne-
go wykuszu z wysuwaną deską do prasowania. Osobiście 
mam takie dwa, po jednym w każdej ścianie i powiem 
Wam, że sprawdza się to fantastycznie! Nie muszę mar-
twić się o szybkie wyrównywanie zagięć po praniu ani 
wyrywać włosów z głowy na widok plamy po kawie na 
todze – w ciągu kilku minut mogę się przebierać bez nie-
pokojenia moich współlokatorów, przypadkowych zło-
dziei albo jednych i drugich jednocześnie. 

Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o doda-
niu elementu wypoczynkowego w postaci niesamowicie 
wygodnej kanapy i fantastycznej konsoli NES, podpię-
tej do umieszczonego w małej wnęce mega przejrzyste-
go telewizora CRT. Tak, ja wiem, że to staroć, ale, no, po 
prostu miło czasem dla odprężenia pograć sobie w takie 
klasyki jak Contra, Battletoads czy – moja ulubiona – 
składanka Action52! Oczywiście, słuchajcie, nie każdego 
mogą interesować gry, dlatego minisekcję wypoczynko-
wą możecie urządzić wedle własnego gustu: stylowy regał 
z dobrą lekturą, fenomenalne urządzenie do masażu 
stóp, podwieszany hamak czy bujany fotel – opcji macie 
naprawdę bardzo dużo, byle zmieścić się w zalecanym 
przez naszych specjalistów metrażu do 20 m2.

Praca w masonerii wymaga całodobowego poświęce-
nia, a jako że słońce (jeszcze) nie chce oświetlać naszych 
pomieszczeń 24 godziny na dobę, musimy zadbać o źró-
dła światła sztucznego. Oczywiście, w trosce o nasz wzrok, 

JESTEŚ ŚWIEŻO UPIECZONYM REKRUTEM LOŻY – GRATULUJĘ! CZAS 
WIĘC DOSTOSOWAĆ SWÓJ POKÓJ DO NOWEJ PROFESJI!
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nie powinniśmy inwestować w świeczki. Gdy na zewnątrz 
zapadają egipskie ciemności, nasz gabinet powinien roz-
świetlać urzekający blask lampy naftowej. Jest to roz-
wiązanie uniwersalne – jedna lampa rzuca bardzo dużo 
światła nie tylko na otoczenie gabinetu, ale również każ-
dą przestrzeń, do której ją przeniesiemy! Nie musimy 
polegać na wadliwej sieci elektrycznej naszego mieszka-
nia ani stażystach z Loży, którzy przyświecają nam kie-
szonkowymi latarkami na baterie. Raz napełniona lampa 
gazowa jest w stanie wspomagać nasz wzrok do 20 godzin 
pracy non stop! 

Dopełnianie biurokratycznych obowiązków nie było-
by jednak przyjemne, gdyby nie przygrywała nam muzy-
ka. A co nada naszej pracy stosownej atmosfery lepiej od 
starego, lecz wciąż cieszącego się niesłabnącą popular-
nością, adaptera płyt winylowych? Każdy koneser dobrej 
muzyki klasycznej powinien zaopatrzyć się w naszą kolek-
cję Masonerica No. 1, zawierającą utwory najwybitniej-
szych wolnomularskich kompozytorów, na czele z ikoną 
masońskiego brzmienia – Wolfgangiem Amadeuszem 
Mozartem.

Na zakończenie warto wspomnieć o możliwościach deko-
racyjnych gabinetu. Wiecie już, że motywy Stowarzyszenia 
powinny znajdować się na wielu elementach wystroju 
miejsca naszej pracy. Nie musicie jednak przejmować 
się ich ręcznym wyszywaniem ani drukowaniem nakle-
jek – w lokalnej siedzibie Loży zostaną wam zapewnio-
ne piękne, grube zasłony, szykowne firanki, klasyczne 
serwetki i absolutnie obłędne, megaduże, ciemno-zie-
lone dywany z nieodzownym złotym cyrklem pośrodku. 
Osobiście uwielbiam zwłaszcza te ostatnie. Choć nie 
należą do najtańszych rzeczy w ofercie Stowarzyszenia 
(cena ofertowa sięga dwóch tysięcy dolarów od Sorosa), 
swój kupiłem (w komplecie z wycieraczką do butów) za – 
uwaga! – niecałe dwieście! Pamiętajcie tylko, że nie warto 
jednak inspirować się modą Lóż wschodnich – wieszanie 
dywanów na ścianach z pewnością nie sprawi, że Wasi 
masońscy goście z Europy będą kiwali głowami z aproba-
tą. Jesteśmy dojrzałą, kompetentną i ambicją masonerią, 
a nie filantropijską burżuazją – szanujmy się! 

Dr M. Ason  
(nadal-nie-M. Matłok)
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PRZEGLĄD NASZYCH  
MITÓW NARODOWYCH

Jeśli nie Sarmaci, to może Lechici? 

Już w przedszkolu dzieci poznają legendę o Lechu, 
Czechu i Rusie – jest to mit założycielski państwa pol-
skiego, utrwalany w naszej tradycji od średniowiecza za 
sprawą wybitnych poetów, twórców i kronikarzy, m.in. 
Jana Kochanowskiego, Macieja z Miechowa czy Macieja 
Kazimierza Sarbiewskiego. 

Historia w zasadzie prosta – trzech braci przemie-
rzało krainę, szukając bezpiecznego miejsca dla swoich 
poddanych. Tak Czech zawędrował w miejsce, gdzie dziś 
jest Republika Czeska, Rus osiadł na terenach dzisiejszej 
Rosji, a Lech założył państwo Lechickie, z którego póź-
niej powstała Rzeczpospolita Polska. I wszystko było-
by dobrze, gdyby ta historia pozostała w sferze legend. 
Jednak tak się nie stało. 

Pojęcie „narodu lechickiego” zostało wprowadzo-
ne przez Wincentego Kadłubka w Kronice polskiej na 
początku XIII wieku. Odnosiło się ono do wcześniejszych 
doniesień o Lechu, zawartych w Rocznikach Einharda 
z IX wieku, latopisie Nestora z XII wieku czy w Kronikach 
węgiersko-polskich z XIII wieku. Sama legenda o Lechu, 
jako założycielu państwa polskiego, powstała – czy przy-
najmniej została spisana – później, około XIV–XV wie-
ku. Mityczny Lech po raz pierwszy pojawia się w Kronice 
wielkopolskiej, lecz dopiero u Jana Długosza w jego 
XV-wiecznej Historii Polski odnajdujemy pełniejszą wer-
sję legendy o „wodzu, prarodzicu i księciu Lechitów czyli 
Polaków”. Lech nie jest już tylko etymologicznym uzasad-
nieniem nazwy narodu – jest jego założycielem, bohate-
rem i wodzem. 

Za czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów postać Lecha 
symbolizowała początek państwa. Miał on być wzorem 
cnotliwości, a nawet... pobożności, choć był poganinem. 
Powoływano się na niego jako na źródło wiedzy o dobru 
i złu. Okres jego panowania przypadał na czasy sprzed 
władzy absolutnej, bez tyranii. Lud poddawał mu się 
z własnej woli w odpowiedzi na jego mądrość, dobroć 
i troskliwość. 

Pomimo że za początek dziejów Lechii wskazuje się 
zwykle V–VI wiek, to do opisu postaci Lecha wykorzysty-
wano motywy biblijne (chrześcijaństwo na ziemie polskie 
zawędrowało dopiero cztery wieki później) oraz te pocho-
dzące z mitologii greckiej i rzymskiej. Bywał przedstawia-
ny jako mesjasz przywiedziony na ziemie Rzeczpospolitej 
przez samego Boga (Wespazjan Kochanowski), porów-
nywany do Jazona, który wędrował po złote runo 
razem z Argonautami, do Eneasza i Priama, a także do 
Odyseusza, z powodu swoich morskich przygód i proro-
czych snów. W końcu stał się też Mojżeszem, który dał 
swojemu ludowi prawa spisane na tablicach (Jan Skorski). 

Jednak dziś dysponujemy dowodami na to, że Lech 
nigdy nie istniał, choć wciąż istnieją grupy, które nie zga-
dzają się z tymi odkryciami. Współczesny mit Wielkiej 
Lechii ma niewiele wspólnego z legendą o Lechu, Czechu 
i Rusie. Według teorii jego wyznawców piastowska 
Polska stanowiła tylko przedłużenie dziejów istniejące-
go od tysiącleci Imperium Lechickiego, zamieszkanego 
przez wojowniczych Ario-Słowian, którzy stawiali opór 
Aleksandrowi Wielkiemu i Cezarowi, przyczyniając się do 

URA! URA! ARIO-SŁOWIANIE, DO BOJU! DOSIĄDŹCIE SWE HUSARO-JASZCZURY  
I NA MURY! O POLSKICH MITACH NARODOWYCH CZĘŚĆ DRUGA
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obalenia Imperium Rzymskiego. Przyczyną kresu Lechii 
miał być spisek niemiecko-watykański, który do dziś zaj-
muje się fałszowaniem przeszłości i ukrywaniem prawdy 
o dawnym słowiańskim imperium. 

Mit Lechii obecny jest w Internecie od około 2013 
roku, do czego znacznie przyczyniło się wydanie książki 
Janusza Bieszka Słowiańscy królowie Lechii. Polska sta-
rożytna. Obecnie, w związku z nasilającymi się prądami 
nacjonalistycznymi, mit ten rośnie w siłę. 

Jeszcze trzymacie się w miejscach? To trzymajcie się 
mocniej, bo za tydzień wspomnę o głaskaniu kur: 
będzie o Polsce-mesjaszem-narodów, księdzu Natanku 
i Rycerzach Chrystusa. Na taki zwrot akcji nie przygotował 
Was nawet odcinek #1326 Lekko Stronniczego programu 
YouTube’owego!

Mateusz Kotas

Zuzanna Górska
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BEZBEKOWY 
HOROSKOP
NIEZAWODNE PRZEPOWIEDNIE BEZBECKIE 07.03–13.03

Baran (21.03–20.04)
Bądź wymagający i krytyczny niczym Wolni Słowianie  
w dobieraniu osób na swoim portalu. Wszystkie sprawy 
będą dopięte na ostatni guzik (w przeciwieństwie do 
koszul Włodka i Karola).

Byk (21.04–21.05)
To świetny czas, by zająć się miłością i sztuką. Wenus 
sprzyja rozwojowi, więc może pora iść w ślady Najmana 
i zacząć pisać książkę. Uważaj, jednak ktoś bliski będzie 
chciał wykorzystać Twoje ważne znajomości.

Bliźnięta (22.05–22.06)
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.

Rak (23.06–22.07)
Poczujesz się potrzebny niczym „pozostańcie Lekko 
Stronniczy” na końcu (prawie) każdego odcinka. Od 
czwartku włącz muzykę z wideo paczkomatu w Brzostku  
i ciesz się świetną zabawą.

Lew (23.07–23.08)
Zaufaj swojej intuicji, a w przeciwieństwie do Najmana 
na Jasnej Górze unikniesz kompromitacji („Ludzie, ale 
tu nikogo nie ma”). Dzięki Jowiszowi czekają Cię same 
REWELACYJNE pomysły.

Panna (24.08–23.09)
Będziesz miał w sobie dużo pozytywnej energii, która 
pomoże Ci w pracy i sprawi, że rozstrzygniesz jakiś dyle-
mat tak szybko, jak Włodek to, czy zjeść obiad w domu, 
czy w Maczku. Czas na odpoczynek i zbieranie siły.

grafika: Natalia Siuta
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Waga (24.09–23.10)
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.

Skorpion (24.10–22.11)
Czerp z życia tyle szczęścia, co Ramen z uwagi przypad-
kowych ludzi na ulicy. W końcu poczujesz się odważny  
i zdeterminowany do pracy. Nadejdą dobre informacje 
od przyjaciół.

Strzelec (23.11–21.12)
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.

Koziorożec (22.12–20.01)
Nie będziesz czuł entuzjazmu do pracy, jednak to dobry 
moment na dyskusję. Wykorzystaj to w rozmowie z sze-
fem, a Twoje szczęście do pieniędzy sprawi, że nawet 
Radek Kotarski będzie z Ciebie dumny.

Wodnik (21.01–18.02)
Znajdź czas na medytację lub jogę, by odczuć pozytyw-
ne eony. Czas szybko zweryfikuje, w kim możesz znaleźć 
oparcie niczym Karol na ramieniu Włodka. Weekend 
spędź aktywnie, szczególnie że muzea i galerie sztuki 
zostały otwarte! 

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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SKRÓTY 
ODCINKÓW
#1411–1415
BONUS

MATURATOBZDURA.TV
Lekko stronniczy – kim są? Karol Paciorek vs. Włodek 
Markowicz 

Ostatnio na kanale MaturaToBzdura.TV pojawił się odci-
nek z prowadzącymi nasz ulubiony program w polskim 
Internecie. Jak zapewne wiecie, nigdy się nie pojawił skrót 
takiego odcinka, lecz po pierwszym pytaniu prowadzącego 
program, Adama Drzewickiego, do naszych Słoneczek, wie-
działam, że może być grubo. Zapnijcie pasy i zaczynamy!

W pierwszym zdaniu prowadzący program wita 
naszych ancymonów w Internecie. WOW! Panie Adamie, 
pobudka! 1400 odcinek LS-a za nami, a Karol i Włodek 
wciąż jakoś w sieci przez czas przerwy działali. Ale o co 
właściwie chodzi? Ano panowie spotkali się, aby pograć 
w czółko, czyli odgadywać kim są, według kartek przycze-
pionych do własnego czoła. Proste? Sprawdźmy! Pierwszą 
kategorią są europejskie miasta, a jak wiemy, nasze orły 
z geografii raczej najlepsze nie są. Zaczynamy dobrze, 
bo zarówno Karol, jak i Włodek znają się na kierunkach 
świata, za to Adam stwierdza, że przez wyrwaną dwa dni 
temu ósemkę ma niższe IQ... czyli poziom będzie bardzo 
wyrównany. Karol jest głupszy o 32, Adam o 8, a Włodek 
modli się w duchu, aby nikt go o to nie zapytał. Potem 
wychodzi Włodek z ładującym się kółkiem na czole, bo 
wraz z Karolem mylą miasto z państwem i jest śmiechu 
co niemiara. Pada sugestia, że Karol czyta horoskopy, a my 
wiemy, że najlepsze i jedyne sprawdzające się horoskopy 
pisze nasza Bezbekowa Wróżka NS. Po pierwszej rundzie 
wynik jest taki, jaka jest liczba ósemek w danej jamie ust-
nej. Włod przy drugim pytaniu wypytuje o proces deduk-
cji swoich przeciwników, bo jest zazdrosny, że oni wiedzą, 
a on nie, ale Karol Holmes rozgryza przeciwników jak seler 
w zupie i już wie, kogo trzeba znać, aby wygrać. W ostat-
niej rundzie Karol jest Karolem, a raczej Janem Pawłem, 
i to drugim. Pamiętacie te awaryjne kremówki za ołta-
rzem... po maturze? Jak myśmy wytrzymali te kremówki?!

PONIEDZIAŁEK

LS #1411
Czemu Robert Makłowicz zadzwonił do Karola?

Ej, a wiecie, że ONR jest organizacją faszystowską...? Karol 
ma bardzo ładną, chłopięca fryzurę. W ogóle nie widać 
zakoli. W ogóle nie wygląda jak apasz [wygooglujcie sobie 
– przyp. red.]. Dostajemy wybitny pokaz naśladowania 
Bogusława „Blendera” Lindy, siedzącego całe życie rozkro-
kiem na młocie pneumatycznym jak Azja Tuhajbejowicz 
na palu (tak, wiem, to był Olbrychski...). Brawo, Iga! 
Włodek nie widział, ale widział pasek. Powiedz mu, Iga,  
z czego będziesz żyła? Karol sobie leżał na kanapie i nagle, 
nie uwierzycie, ale wkurwił się, że ktoś do niego dzwonił. 
I, k*rwa, dzwonił Makłowicz. Robert Makłowicz. Wszystko 
ustalił. Król. Czekamy! Włodek ma nieznoszoną bluzę – 
Mon jej nie znosi. Ikoniczną bluzę chciała oddać na PCK. 
Nie wiem, czy PCK zasłużyło na taki zaszczyt. Włodek roz-
waża. Możemy się spodziewać, co będzie wystawione za 
rok na aukcji WOŚP. Włodek zresetował licznik na swoim 
Kuro, a w kieleckim piździ jak w kieleckim. Oprócz tego 
psują się tam telewizory za ponad 10 kafli od niewła-
ściwego oglądania TVP Info. Karol zabiera i oddaje żart 
Włodowi. Polecam normalne użytkowanie LS-a. Piekło 2.0 
czeka. Dziękujemy! Dobranoc.
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WTOREK

LS #1412
Ile byś zrobił, żeby nie iść do pracy?

UWAGA! W TYM ODCINKU BYŁO ĆLAPANIE!

Chłopcy dostali prezenty, chodźmy je rozpakować! Karol 
jest zachwycony, a Włodek pragnie więcej, dlatego propo-
nuje utworzenie skrytki pocztowej. Będzie można okazy-
wać im swoją nienawiść przez wysyłanie im czegokolwiek 
przez Poczkę Polską. Fajnie! Włodek chce wziąć wszyst-
ko dla siebie i dla Niny. Zabawy było co niemiara. Mon 
znowu grozi Włodkowi wyrzuceniem bluzy. Ta bluza jest 
bardzo fajna, ikoniczna i uprasza się Monikę Markowicz 
o odczepienie się od niej. Ja bym chciała porwać Karola. 
Zamknęłabym go w piwnicy i kazałabym mu mnie roz-
bawiać (Włodek wie). A tak naprawdę to nie. [Mogłabym 
w tym miejscu napisać, że kocham Karola Paciorka, ale 
nie napiszę, że kocham Karola Paciorka, bo nie chce mi 
się pisać, że kocham Karola Paciorka]. Jakiś koleś porwał 
siebie, żeby nie iść do roboty. Wyczuwam w najbliższym 
czasie masowe samoporwania. Karol obraża Włoda, nazy-
wając go „Młody”, bo „Młody” nie umie czytać [znowu]. 
Wieża radości, wieża samotności ugasi każdy pożar. Karol 
marzy, aby Włod go związał paskiem i włożył bandanę 
w usta. Inna osoba ukradła psy Lady Gadze. Te psy się 
same nie porwały, bo są mądrzejsze od ludzi. Kojarzycie, 
jak Włodek mówił, żeby Maczek do wody dodawał psią 
miskę? Chyba dodają, bo Włod zaczął szczekać. Ramen 
ma długi rider (a ogon krótki).

ŚRODA

LS #1413
Absurd jak z „Nic śmiesznego”

Pamiętajcie, drogie dzieciaczki, że każde kłamstwo pocią-
ga za sobą każde kolejne kłamstwo, które jest większym 
kłamstwem niż poprzednie kłamstwo, a jak już brniesz, 
to możesz zabrnąć już w taką ślepą uliczkę, że już potem 
musisz sam siebie związać i wetknąć sobie bandanę do 
ust.

CZWARTEK

LS #1414
Czy Karol poprowadzi Hotel Paradise?

Pssst! Karol nie ma penisa 

PIĄTEK, PIĄTECZEK, PIĄTUNIO

LS #1415
Każdemu zdarza się zapomnieć, ale lepiej wtedy mieć 
zakrytą kamerkę

A Młody się wkurza.

Autorzy: Elizabeth Landeberg
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1. Nununiamy Monikę za chęć wyrzucenia bluzy Włodka.
2. Wejdźmy w tę rozmowę jak w masło.
3. Najlepsze miasta w Polsce.
4. Ciuchy, które powinieneś wyrzucić, ale bardzo nie chcesz.
5. Jak tłumić tę pustkę w sobie?
6. Jak się odciąć od informacji?
7. Czy na Pioneerze można oglądać LS-a?
8. Kto ogląda telewizję przez 11 godzin dziennie?
9. Kto topinambur?
10. Czy w piekle klamki zamykają się od środka? Sprawdzamy!
11. Dogwalker, youtuber, jakie są jeszcze durne zawody?
12. Jaki okup można wziąć za Karola? [my tylko spekulujemy]
13. Tajemne fantazje Karola.
14. Bardzo Dobry Satyryczny Maxiserial. Cała prawda o Lekko 

Stronniczym.
15. Jak się dobrze sprawdzić jako kompetentny sługa swojego 

pupila?
16. Sytuacje, które zrozumieją tylko psiarze.
17. Sytuacje, które zrozumieją tylko kociarze.
18. Czy stereotypy i przekonania o miłości robią nam krzywdę?
19. Piękni ludzie, którymi można kroić ogórki.
20. Historia Zanzibaru.
21. Jaki jest najbardziej LS-owy kanał w TV i dlaczego nie jest to 

poLSat?
22. Dlaczego lubimy podglądać ludzi?
23. Czy Kożuchów to Lubuskie Ropczyce? [Sprawdzamy!]
24. Sytuacje, które zdarzają się podczas spotkań na Zoomie.
25. „Ropkicze” i inne amerykańskie nazwy polskich miast.
26. Cierpienia purystów podczas seansów kanału Lekko Stronniczy.
27. Dlaczego nie dzwonią do Karoliny?
28. Co będzie się działo podczas 24-godzinnego live'a?

BYĆ
MOŻE
ZA TYDZIEŃ:
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