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DO BEZBEKOWICZÓW
 
Urszula Skorodziłło

tym razem bez obijania się. I nie ma wymówek, że ład-
na dziś pogoda czy że mam nowy fotel. W tym tygodniu 
Wam coś więcej tu napiszę. Nie wiem co, ale to zrobię. 
Dobra, już wiem. Prowadzę pobocznie bloga (nazywa się 
Przez Myśl, jeśli ktoś z Was pyta), którego w międzyczasie 
próbuję sobie rozkręcić. Dotyczy on kognitywistyki, więc 
przeglądam sobie czasem nowe artykuły naukowe, jakie 
publikuje się w ostatnim czasie. Wpadłam właśnie na 
taki, który może Was zaciekawić. Mamy ponadto win-win 
situation: ja mam o czym Wam napisać, a Wy dowiecie 
się czegoś ciekawego. 

Przechodząc jednak do rzeczy – wiem, że sezon na 
noszenie maseczki właśnie się skończył, ale czy możemy 
wywnioskować coś o ludziach na podstawie tego, jak je 
nosili? Otóż trochę możemy. Pojawiło się badanie, w któ-
rym sprawdzano, czy osoby noszące maseczkę na bro-
dzie lub na szyi są bardziej skłonne do kłamania niż inne 

osoby, które noszą maseczkę prawidłowo lub nie mają 
jej wcale. Ku, być może, zaskoczeniu niektórych hipote-
za ta się potwierdziła. Zresztą nic dziwnego, ponieważ 
wystawianie nosa spod maseczki jest pewnym blefem. 
Niby ją nosisz, ale nie do końca i w każdej chwili jesteś 
gotowy na większy luz lub na udawanie praworządnego 
obywatela przed policją. A jak to było w Waszym przy-
padku? Macie szansę podsumować ostatnie miesiące. 
Nim jednak to zrobicie, możecie zajrzeć do gorącego, jak 
ostatnie dni, magazynu. Tym razem bez żadnego wywia-
du, ale możecie być pewni, że knujemy coś niedobrego. 

Expecto Patronum, 
Ula

DRODZY CZYTELNICY,
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UWAGA!
MOŻLIWE PĘKANIE ZE ŚMIECHU, ZRYWANIE BOKÓW. 

CZYTASZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ*
*Magazyn Bezbek nie ponosi odpowiedzilnosci za szkody zdrowotne czytelników.
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SYLWETKA ZIEMNIAKA
W kolorowych magazynach dla kobiet z łatwością znaj-
dziesz starannie opisane typy sylwetek. Do każdego 
z nich dołączone są uprzejme porady jak się ubrać, by 
wyglądać najkorzystniej. Sylwetka gruszki, z szerokimi 
biodrami i masywnymi udami, sylwetka kielicha z roz-
budowanymi górnymi partiami ciała, sylwetka kolumny, 
beztaliowa i długonoga, czy wreszcie wynoszona na pie-
destał i niedościgniona sylwetka klepsydry. Wszystkie te 
zestawienia są nudne i oklepane. Bezbek oferuje Ci opcję 
dużo bliższą zwykłemu człowiekowi, a do tego inkluzyw-
ną, bo nieograniczającą się do kobiet: sylwetkę ziemnia-
ka.

Czym charakteryzuje się sylwetka ziemniaka? Trudno 
stwierdzić, ponieważ każdy ziemniaczek jest inny. Z pew-
nością wyróżniać ją będzie krągłość, cudowna krągłość 
kojarząca się z domowym ciepłem i kotletem schabowym. 
Osoby o tym typie sylwetki są masywne i gruboskórne, 
dosłownie i w przenośni, i cechy te często pojawiają 
się z wiekiem. Wiele osób-ziemniaków ma dodatkowo 
policzki czerwone jak buraczki.

Co nosić, gdy posiadasz sylwetkę typu ziemniak? Co 
chcesz, ziemniak pasuje do wszystkiego. Jest to cecha, 
której z pewnością zazdroszczą wszystkie gruszki i klep-
sydry tego świata. Nieważne, czy włożysz obcisłą sukien-
kę prosto z żurnala, czy trzydniowy T-shirt podniesiony 
w pędzie z podłogi, bo i tak będzie dobrze. Możesz też nie 
nosić zupełnie nic, ale to już na własną odpowiedzial-
ność.

Co robić, by uzyskać ten typ sylwetki? Najlepszym 
ćwiczeniem w tym przypadku będzie ćwiczenie „odwró-
conej deski” – połóż się na plecach, najlepiej na czymś 
miękkim, i leż. Możesz też podnieść do góry ręce, by 
podziwiać piękno swoich dłoni. Pamiętaj, że w każdym 
treningu najważniejsza jest dyscyplina i systematyka, 
dlatego leż codziennie. I długo. W oku mgnienia Twoja 
ciężka praca się opłaci i nabędziesz ziemniaczanych 
kształtów. Tylko nie zapomnij o regeneracji! Po tak wyma-
gającym treningu wskazane jest poratować się tabliczką 
czekolady. Możesz zjeść ją na leżąco, by połączyć przy-
jemne z pożytecznym. Nie jest to łatwe, ale zdecydowa-
nie warto!

Żulia M
ar
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KRÓTCZI SŁOWORZ KASZEBSCZIGO
(KRÓTKI SŁOWNIK KASZUBSKIEGO)

U mie doma, moi rodzyce gadają czasa po kaszebsku. 
Dlote ja kaszebsczi perzna rozmieja ☺.
Tu szrajbna Wam czile potrzebnych abo i ni potrzebnych 
słowów, rychtych na lato nad morzem.
(W moim domu rodzice czasami rozmawiają po kaszub-
sku. Dlatego ja kaszubski trochę rozumiem ☺. Napiszę 
Wam kilka potrzebnych, albo i niepotrzebnych, tekstów 
idealnych na lato nad morzem). 
• Napijme sa sznapsa – Napijmy się wódki.
• Dze je moja bumbelwoda? – Gdzie moja woda gazowa-

na? 
• Chce mje sa pic – Chce mi się pić. 
• Te jes forsz knop/białka – Jesteś przystojny/ładna 

chłopak/dziewczyna.

• Te jes mój nolepszi drech – Jesteś moim najlepszym 
przyjacielem.

• Dze są moi wszesczi detczi? – Gdzie są moje wszystkie 
pieniądze?

• Wola krótczi bukse – Wolę krótkie spodnie. 
• Ubiora kled – Ubiorę sukienkę.
• Masz cygarete? – Masz papierosy? 
• Masz bomka? – Masz cukierka? 
• Te jes ops! – Jesteś głupi/wariat.
• Lepi jic w szlorach jak w butach – Lepiej iść w laczkach 

niż w butach. 
• Tu je taci gorąc, że można jic kaput – Tu jest tak gorąco, 

że można umrzeć. 
• Badzeme na gołobrzegu – Będziemy na plaży. 

Do uzdrzeni w Trójgardze!  
(Do zobaczenia w Trójmieście!) 

Emi Lia 
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Tytułowe pytanie zadał jeden z użytkowników Facebooka 
pod postem Moniki Jaruzelskiej, która niedawno prze-
prowadziła wywiad z Karolem. Nie warto go oglądać. Dla 
mnie jest średni. Miałem wrażenie, jakby prowadząca 
odpytywała Paciorka przy tablicy, a nie z nim rozmawiała. 
Ale dziś nie o tym. Komentarz tego użytkownika brzmi tak 
(pisownia oryginalna):

„Karol Paciorek slynie z dlugich rozmow ( np seria 
z kandydatami na prezydentow) Przesmiewca i lamacz 
schematow. Kiedys lektor koscielny a dzis raczej anty-
-kosciolowy . Lubi wypasione bryki. Dobre drinki 
i wysmienite towarzystwo. Nie planuje potomstwa. Moze 
byc ciekawie - kwintesencja pokolenia 30-latkow.

Zatem CZYM KIERUJE SIE WSPOLCZESNY 30-LATEK? 
Co kryje sie pod plaszczykiem krakowskiego jutubowego 
Stanczyka?! 🤔🙄🤗❤💪 Pozdro z Bavarii”.

W tym tekście spróbuję tę kwestię wyjaśnić. Jeśli 
spojrzymy na Karola, możemy odnieść wrażenie, że 
współczesny 30-latek: nie chce mieć dzieci, woli zwie-
rzęta, lubi drogie rzeczy, preferuje duże miasta, jest nie-
wierzący, ma lewicowe poglądy, chce mieć własną firmę, 
zamiast pracować na etacie, próbuje odejść od spożywa-
nia mięsa i nabiału, stara się żyć ekologicznie. Z kolei, 
patrząc na Włodka, można dowiedzieć się, że 30-latkowie 
kierują się tym, aby: posiadać potomstwo, być wierzący-
mi, mieszkać poza dużym miastem, jeść niezdrowe rzeczy 
na mieście, otaczać się gadżetami, być w centrum lub po 
prawej stronie, posiadać małą firmę.

Na grupie IMPONDERABILIA trochę osób wypowie-
działo się na ten temat. Oto kilka wypowiedzi (pisownia 
oryginalna):
„jako współczesny około 30 latek odpowiadam - nie mam 
kurwa pojęcia czego chcę”.
„jako 30latka mogę odpowiedzieć jedno – spokoju”.
„Domu w ładnej, zalesionej okolicy, dwóch piesków 
i kota”.
„Uwaga ma 30 za 2 miesiące i mogę odpowiedzieć.
NIEWIEM. Może w miarę bezstresowego życia . Bym mógł 
pójść na zakupy do Lidla na tydzień i nie wybierać cena/
jakość. Bym mógł coś od czasu do czasu zamówić do 
jedzenia albo wyjść do restauracji. I by na koniec miejsca 
coś zostawalo żeby było raz do roku na tyg wakacji”.
„Mieszkanie nie za miliony monet”.
„Myślę, że jak 30latkowie z poprzednich pokoleń, nie 
mamy pojęcia co robimy i dokąd zmierzamy, ale w przeci-
wieństwie do nich, nie udajemy, że mamy pojęcia”.

Jeśli na podstawie powyższych odpowiedzi mieli-
byśmy wyciągnąć jakiś wniosek, to byłby on następują-
cy: współcześni 30-latkowie są sprzeczni i mogą chcieć 
bardzo różnych rzeczy. I taka jest prawda, bo każdy jest 
inny, znajduje się w odmiennej sytuacji, co ma wpływ na 
jego potrzeby. Nie da się całego rocznika czy pokolenia 
zamknąć w sztywnych ramach, bo ludzie zawsze będą 
próbowali się z nich wyrwać. I to jest piękne. Cytując 
Szymborską: „Uśmiechnięci, wpółobjęci, / Spróbujemy 
szukać zgody, / Choć różnimy się od siebie, / Jak dwie 
krople czystej wody”. Jesteśmy od siebie różni, ale może-
my miewać podobne dylematy.

Ja, mając obecnie prawie 22 lata, chciałbym po trzy-
dziestce: mieć własne mieszkanie w Warszawie (może 
w końcu dostanę jakiś spadek od dalekiego krewnego), 
żyć z dwoma kotami, mieć stabilną pracę w biurze, móc 
spełniać swoje pasje, nie stracić pozytywnego podejścia 
do życia. Jeśli Magazyn Bezbek będzie dalej istniał, napi-
szę Wam, czy się udało.

Sebastian Czapliński

CZYM KIERUJE SIĘ 
WSPÓŁCZESNY 30-LATEK?

Zuzanna Górska
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CZY JESTEŚ JAK WUJEK?  
SPRAWDŹ!
Wujek, ach, ten wujek! Zapewne wiele razy łapał*ś się 
za głowę, gdy na rodzinnym spotkaniu przy stole znowu 
plótł głupoty, wypytywał Cię o związek czy zapraszał za 
drzwi salonu, by ukradkiem wręczyć Ci niewielki upomi-
nek z królewską podobizną. A czy zastanawiał*ś się kie-
dyś, ile macie ze sobą wspólnego? Nie? No to sprawdźmy!

1. Rodzinne spotkanie. Babcia chce włączyć telewi-
zor, by przerwać ciszę po obiedzie. Jak ją powstrzy-
masz?
a. Postawisz mur między Wami a telewizorem, pil-

nując, by to oni za niego zapłacili.
b. Wypowiesz kontrowersyjną opinię polityczną, by 

zrobił się szum.
c. Zaczniesz opowiadać o sobie, swoich aspiracjach 

i sukcesach.
d. Pozwolisz jej rozproszyć ciszę bzdurami z telewi-

zji.
2. Masz urodziny! Co chcesz dostać?

a. a) Pokój na świecie, najlepiej z dodatkową jedną 
„atomówką”.

b. b) Wystarczą Ci pieniądze, ewentualnie jakiś 
mały browar.

c. c) Książkę o samorozwoju i rozkręcaniu własnego 
biznesu.

d. d) Coś przydatnego, użytecznego w pracy/domu.

3. Ktoś Tobie bliski doświadczył jakiejś porażki. Co na 
to powiesz? 
a. „Weź się w garść, synu! Twój naród Cię potrze-

buje!”.
b. „Jakbyś się mnie słuchał*, to nic by się nie stało, 

ja Ci mówiłem od początku!”. 
c. „Każdą porażkę można przekuć w długotrwały 

sukces!”.
d. Nic nie powiesz, po prostu go/ją przytulisz.

4. But Ci się rozkleił. Jak go naprawisz?
a. Nakleisz znaczek Nike i jakoś to będzie.
b. „Kropelką”, a jak się nie da, to taśmą klejącą.
c. Po co naprawiać, skoro stać Cię na nową parę! 
d. Oddajesz je do szewca – nie jesteś ekspertem od 

takich rzeczy.

5. Ktoś wyraził opinię, która Ci się nie spodobała.
a. Piszesz długi wpis na Twitterze i oznaczasz go 

jako #cancel[tu_wpisz_imię]. 
b. Śmiejesz się i stukasz w czoło, słysząc takie dyr-

dymały. 
c. Wysyłasz mu wiadomość z ofertą milionów 

monet za zmianę zdania. 
d. Nic z tym nie robisz – ma prawo mieć swoje zda-

nie w każdej dziedzinie.

6. Jakie książki czytasz?
a. „Co to są książki?”.
b. „Coś tam czytam, no, ale tak ogółem, to jestem 

jaroszem”.
c. „Ja nie czytam, ja piszę i wydaję”.
d. „Wszystkie, które mnie zainteresują”.

7. Twój ulubiony wzór to:
a. Paski i gwiazdy,
b. kratka,
c. trójkąty,
d. pieski, misie, kuny, sarny, dziki…

8. Do jakiej muzyki zasypiasz? 
a. Do „Gwieździstego Sztandaru”, 
b. do „Kitów i mitów” I. Komarenki,
c. do utworów Mozarta,
d. do „Spadam” Karola Paciorka.

9. Skąd się wzięła pandemia?
a. „To broń biologiczna Chińczyków!”.
b. „Chyba raczej PLANDEMIA! Ściemniają nam i tyle!”.
c. „Nie mogę podać źródeł, ale to na pewno NIE 

jest dzieło Loży!”.
d. „To po prostu kolejna większa choroba, która 

szybko się rozprzestrzeniła”.

10. Jeśli istniałaby jedna uniwersalna prawda życiowa, 
to byłoby to:
a. „Nie ma nic cenniejszego od wolności (poza ropą 

naftową)!”.
b. „A idź pan wuj, i tak to wszystko pieprznie!”.
c. „Popularność, Książki, Podcasty!”.
d. „Magazyn BEZBEK to szczęście, radość, miłość 

i dostatek!”.
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Jeśli dominują u Ciebie odpowiedzi:
A – Twoim drugim wcieleniem jest Wujek, a konkret-

nie: Wujek Sam! Problemy rozwiązujesz raz, a dobrze; 
wiesz, że jesteś najwspanialszy na świecie, a Twoi krew-
ni i sąsiedzi chcieliby być chociaż w połowie tak super! 
Uwielbiasz długie spacery na bulwarze Hollywood, dobre 
tosty z jajkiem na śniadanko i wieczorny zapach napalmu 
u krewnych, którzy „przypadkowo” mieszkają na złożach 
Twojej ropy naftowej. Najlepiej opisuje Cię jedno słowo: 
Murica. 

B – nie ma wątpliwości: jesteś wykapanym „wujkiem”! 
Masz swój styl życia, wiesz, że jest on lepszy od innych, 
choć osoby z Twojego otoczenia nie raczą tego zauważyć. 
Co prawda, przeczytał*ś tylko jedną książkę z danej dzie-
dziny i obejrzałeś krótki filmik na YouTubie, ale nie prze-
szkadza Ci to zabierać głosu jako ekspert z wieloletnim 
doświadczeniem w fachu! Lubisz się rozluźnić przy zim-
nym piwku i niepoprawnych żartach, ale chrześniakowi/
chrześniaczce zawsze „odpalisz” jakieś wsparcie finanso-
we – stać Cię, więc niech ma, a co! 

C – o, nie! Tylko nie to! Jesteś wujkiem… Radkiem! 
Nigdy nie przepuścisz okazji, by nurkować w spojrze-
niach tych wszystkich krewnych, którym wciąż się nie 
udało – nie chcesz jednak się przechwalać, a wskazać 
im drogę do wielkich pieniędzy, pięknych kobiet, szyb-
kich samochodów i wieczności w skarbcu pełnym milio-
nów w każdej walucie! Lamborghini dla Ciebie jest jak 
chleb, codziennie wymieniasz na nowe, bo szybko Ci się 
nudzi. Pieniądze tak bardzo Cię nie obchodzą, że nawet 
od jakiegoś czasu kawior z „kapustą” nabrał dla Ciebie 
nowego, o wiele bogatszego, smaku! 

D – może być to zaskoczenie, ale nie jesteś podobn* 
do wujka. Nic a nic. Czasem go nie rozumiesz, czasem 
ciężko znieść jego komentarze i porady, bywa zbyt głośny 
i nie bierze wielu rzeczy na poważnie, ale, koniec końców, 
darzysz go pewną sympatią. W pewien sposób, mimo 
wad, można go lubić za poczucie humoru, faktyczną wie-
dzę na jakiś temat lub po prostu za to, że pomaga zawsze, 
gdy go o to poprosisz. 

M. Matłok M
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Iwan wyzwala różne emocje – od zło-
ści do nienawiści, od miłości do bra-
ku słuchu muzycznego. Największe 
problemy ze słuchaniem tego arty-
sty są związane z pandemią i szerze-
niem dezinformacji. 
Próba odpowiedzi na pytanie zawarte 
w tytule mogłaby być prosta, gdyby 
nie Kodeks karny zawierający prze-
pisy dotyczące uprowadzenia czy 
zabójstwa. Byłby to wtedy nie najgor-
szy pomysł, ale bardzo ryzykowny. 

Kolejny pomysł to próba kreo-
wania nowych gustów muzycznych. 
Przechodzenie przez różne gatun-
ki muzyczne może pomóc rozwinąć 
skrzydła koledze, a przy okazji uchro-
nić go przed najgorszym. Sąsiedzi 
i otoczenie też Ci zapewne podzię-
kują, jeśli oczywiście nie będzie to 
metal czy coś głośnego. Od tej chwi-
li za każdym razem zasługujesz na 
naklejkę z napisem „dzielny pacjent” 
u lekarza i nic tego nie zmieni. 

Sposób numer trzy: hipnoza 
i wmówienie, że nienawidzi dane-
go artysty i nigdy go nie słuchał, 
lecz może to mieć jakieś głębsze 
powiązania w jego głowie, o których 
mogliśmy nie wiedzieć. Przy okazji 
hipnozy masz możliwość doprosze-
nia się o oddanie pożyczonych pięć 
lat temu pieniędzy. I nie jest to wcale 
niemoralne i nieuczciwe. 

Zamknięcie w piwnicy również 
jest ścigane z urzędu, choć w nie-
których przypadkach powinno koń-
czyć się wręczeniem Krzyża Zasługi. 
Kierowca autobusu klaszcze, prezy-
dent wręcza order, a Ty stajesz się 
bohaterem najbliższego otoczenia 
kolegi oraz całego narodu. O takich 
ludzi nic nie robiłem! 

Najprostszym ze sposobów jest 
zniszczenie wszystkich nośników 
danych z muzyką danego artysty. 
Każdy ze sposobów ma swoje wady, 
ale jeśli kolega zerwie z nami zna-
jomość, to przynajmniej będziemy 
mieli spokój i pewność, że nikt już 
nam głowy nie będzie zawracał. Ma 
również wszystkie plusy z pozosta-
łych sposobów, poza uznaniem przez 
naród i oklasków kierowcy autobusu, 
a order zawsze możesz sobie ogarnąć 
innymi zasługami. 

Zwalczanie ognia ogniem powin-
no również zdziałać cuda. Możesz 
zawsze zafundować wyjazd obojgu 
zafascynowanym daną muzyką do 
rejonu objętego największą liczbą 
zakażeń. Wydaje się to niezbyt legal-
ne, ale przecież to są tylko wakacje, 
więc śmiało wybieraj w kierunkach 
i nie przejmuj się konsekwencjami. 
A tutaj pojawiają się minusy – wydat-
ki, które mogą być duże. Poza tym, jak 
w poprzednim punkcie, same plusy, 
żadnych minusów, z wyłączeniem 
tych małych udogodnień. 

Jest jeszcze jeden sposób. 
Baczne śledzenie działalności arty-
stycznej twórcy pozwoli zauważyć 
wszelkie jego wpadki. Zdobędziesz 
wiele haków na niego, którymi 
będziesz mógł szantażować samego 
artystę. Najprościej mówiąc, zwalczaj 
problem u źródła, spraw, żeby prze-
stał nagrywać. Ewentualnie dopro-
wadź do tego, aby muzyka wnosiła 
coś do życia. Tutaj komplikacji może 
być wiele, ale satysfakcja również 
będzie większa, jeśli rozwiążesz 
problem, który jest niczym sam węzeł 
gordyjski, od podstaw. 

Życzę dużo szczęścia oraz tego, żeby 
powyższe porady nikomu się nie 
przydały.

Dziennikarz śledczy

Disclaimer:
Zastosowanie rad zawartych w tym 
artykule może powodować utratę 
znajomych, odsiadkę w więzieniu lub 
zmiany w psychice Twojej bądź zna-
jomego. Autor ani redakcja nie pono-
szą odpowiedzialności za szkody 
powstałe w wyniku nadinterpretacji 
tekstu. 

CO ROBIĆ, GDY KOLEGA 
SŁUCHA IWANA KOMARENKI? 
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STRONA Z ŻYCZENIAMI 
DLA ZUZY
Poszybować przez życie jak ptak niezależny, wolny, szczęśliwy... Poczuć prawdziwy życia smak... wszystkie kolory... 
jasne i ciemne odcienie... Mieć odwagę, by wzbić się wysoko... przekroczyć sztywne granice... i nie bać się spełniać 
swych marzeń... Tego w dniu Twych urodzin Ci życzę!!! Życzę Ci, aby marzenia, które skrywasz na dnie Twojego serca, 
doczekały się spełnienia. Korzystając z okazji Twojego święta, przesyłam Ci również garść nadziei i wiary, aby dały Ci 
one siłę do pokonywania trudności, jakie pojawiają się w codziennym życiu. Dziś są twoje urodziny. Choć się razem 
nie widzimy, to przesyłam Ci życzenia: niech się spełnią Twe marzenia! Jakie złożyć Ci życzenia, by warte były Twego 
westchnienia? Pieniądze – to nie wszystko, samochód – to złomu składowisko, w urodziny Twoje życzę Ci, serce 
moje, miłości i kochania, aż do samego zwariowania. To nie gwiazdka, to nie święta, ale toniesz dziś w prezentach. 
Przynosimy podarunki, znajdą się tam także trunki. I nieważne, które to urodziny, lat Ci wcale nie liczymy. Życzyć chce-
my uśmiechu szerokiego i oczywiście wszystkiego najlepszego! Życzenia dla Ciebie: nie zerkaj za siebie, idź śmiało 
przez życie, podkochuj się skrycie, kontroluj swe żądze, zarabiaj pieniądze, lekceważ pętaków, unikaj cwaniaków, prze-
pisów przestrzegaj, na sobie polegaj. Życzę Ci: kasy Kulczyka, fury Rydzyka, mocy Pudziana, chaty Beckhama, humoru 
do rana, cholesterolu w normie, urodzin w jak najlepszej formie. Trudno myśli ubrać w słowa, oddać piórem życzeń 
kwiat… wyrzec to, co serce chowa… Powiem krótko: żyj 100 lat! Scooby Doo dziś robi śmieszne minki, głośno śmieją się 
Muminki, Żwirek i Muchomorek śpiewają wesoło, Puchatek z Prosiaczkiem tańczą wokoło, bardzo radosne są Gumisie, 
buziaczki przesyłają też Teletubisie, tylko Śnieżka się dziwi, bo o niczym nie wie, Bambo wyjaśnia jej wszystko, sie-
dząc na drzewie, gdy się tylko o urodzinkach dowiedziała, również jak Smerfy świetny humor miała! Z okazji Twego 
święta życzę Ci kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych miłości i radości, ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego, 
żebyś potrafiła się cieszyć z życia w każdym jego momencie. W dniu Twoich urodzin gorące życzenia, wiele uśmiechu 
i powodzenia, niech Cię nie trapią żadne zmartwienia i niech się spełnią wszystkie marzenia. Ile płatków ma stokrot-
ka, ile jabłek ma szarlotka, ile kurek jest w kurniku, ile ząbków jest w grzebyku. Tyle słońca bez cienia goryczy, ktoś, kto 
o Tobie pamięta, serdecznie Ci życzy. W dniu Twojego święta, kochana, składam Ci najserdeczniejsze życzenia! Niech 
każdy dzień napawa Cię miłością, a radość serca nigdy nie opuszcza. Jubilatko moja kochana! W tym jakże wyjąt-
kowym dla Ciebie dniu pragnę złożyć Ci życzenia nieskończonej miłości, spełnia najskrytszych marzeń oraz pogody 
ducha każdego dnia. Dziś nie czas na łzy, chyba że mają być to łzy wzruszenia! Przyjmij w dniu Twojego święta ode 
mnie cały kosz życzeń: zdrowia – tak ważnego obecnie, miłości – byś cieszyła się nią całe życie, odwagi – by realizo-
wać swoje pasje, pomyślności – tak, aby wszystkie założone cele miały okazję się spełnić. Każdy powód jest dobry do 
świętowania. Zwłaszcza tak ważna uroczystość jak Twoje urodziny. Kochana moja, przyjmij ode mnie najserdeczniej-
sze życzenia miłości, spokoju, zdrowia i rozwoju zawodowego. Miłość zawsze Ci się przyda, spokój pomoże wyciszyć, 
zdrowie jest najważniejszą wartością, a rozwój zawodowy pomoże czuć się spełnioną. W dniu Twoich urodzin pragnę 
Ci, kochana, złożyć najszczersze życzenia! Przede wszystkim życzę Ci zdrowia, które jest obecnie najważniejsze. Życzę 
Ci także dużo miłości z odrobiną szaleństwa. Bądź silna i mądra, służ dzieciom przykładem i rozwijaj swoje pasje, na 
które do tej pory nie miałaś czasu. Sto lat! Z okazji Twoich urodzin zdradzę Ci sekretny przepis na szczęście, który 
odziedziczyłam po prababci: 0,5 kg miłości, 1 szczypta zazdrości, 100 gramów zaufania, kropelka na nerwach grania, 6 
deka cierpliwości, 3 dkg wyrozumiałości, 10 łyżek humoru i drugie tyle wigoru! Życzenia dla Ciebie: nie zerkaj za sie-
bie, idź śmiało przez życie, podkochuj się skrycie, kontroluj swe żądze, zarabiaj pieniądze, lekceważ pętaków, unikaj 
cwaniaków, przepisów przestrzegaj, na sobie polegaj. Jest tylu ludzi przy Tobie, pomogą Ci w tej drodze, choć czasem 
kręta i usłana różami na jej końcu jest tęcza mieniąca się barwami. Dużo uśmiechu, czułej miłości, udanych imprezek 
i wspaniałych gości, zdrowego życia, późnej starości niech zawsze radość w Twym sercu gości!

Agata Iwanow
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SUBIEKTYWNY TYGODNIOWY

RANKING  
MEMÓW
BY LENA ŚNIADAŁA

Kacper Wolszczak

Krystian Szaniawski

Krzysztof Kandefer

Maciek Kiezik
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Bartłomiej Zuba

Damian Rokosz

Maciek Gądek

Elżbieta Rembelska

Kamila Kumięga

Marta Hylla
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BEZBEKOWY 
HOROSKOP
NIEZAWODNE PRZEPOWIEDNIE BEZBECKIE 16.05–22.05

Baran (21.03–20.04)
“I love to be in adverse for fashion, catalogs, jewelry, per-
fume and exclusive, luxury cars. I also love to be on bil-
lboards and TV adverts like Dior and Chanel” 
 – ACTING Dorota Lopatynska-de-Slepowron

Byk (21.04–21.05)
“I can not wait. My heart is once again jump for you. See 
you on Muswell Hill...
It’s so nice to see you after so many years. You’re looking 
great”
– Dorota & Atonu in Boom Town, London UK, BBC 3

Bliźnięta (22.05–22.06)
“Let me introduce myself. I’m Rainbow Prince. If you’re 
in Dubai I will fly with you on my private planes. My 
princess, this will be your private jet with your name. 
Sweetheart, this is all yours” – Dorota & Atonu in Boom 
Town, London UK, BBC Three

Rak (23.06–22.07)
“This is body of a woman. She thought her lover was 
a handsome man but he was a Reptilian who took 
a human form. He made her pregnant. For some reasons 
he killed her. Now he is here − in the wardrobe, invisible” 
– Dorota & Atonu in Boom Town, London UK, BBC 3

Lew (23.07–23.08)
“The President is sitting at her office desk. Suddenly she 
sees something and is about to get a heart attack. An 
alien appears in the room. He is from Mars and he wants 
to conquer Earth because he needs human blood” – 
Dorota & Atonu in Boom Town, London UK, BBC 3

Panna (24.08–23.09)
“I’m leaving you for better live. Because I am fed up with 
this gloomy weather. Bye, bye, bye I’m leaving for Dubai” 
– Dorota & Atonu in Boom Town, London UK, BBC Three

Waga (24.09–23.10)

grafika: Natalia Siuta
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“I was inspired by the old lady which I met in Greenwich. 
She told me you will making medieval dresses. I said 
what I’ve never do such things” – Dorota from London 
– Actress, Singer, Fine Artist, Beauty Pageant Queen & 
Orgonite Designer

Skorpion (24.10–22.11)
“Stanley wake up, Stanley wake up, Stanley wake up, 
wake up Stanley, wake up. Sunshine or the Moon” – 
Dorota & Atonu in Boom Town, London UK, BBC Three

Strzelec (23.11–21.12)
"This lovely tiger cub with diamond collar is for your 
protection, my Babe" – Dorota & Atonu in Boom Town, 
London UK, BBC Three

Koziorożec (22.12–20.01)
“This painting I called Fairyland. I hope my and my hus-
band and my daughter, we went to such beautiful place 
in future” – Dorota from London – Actress, Singer, Fine 
Artist, Beauty Pageant Queen & Orgonite Designer

Wodnik (21.01–18.02)
“President: Calm down. Your behaviour is terrifying. Talk 
nicely with me. Calm down” – Dorota & Atonu in Boom 
Town, London UK, BBC 3

Ryby (19.02–20.03)
“Melody felt shy and disappeared into sea. But she felt 
in love with him and she returned to the sea to change 
her fins into human legs. One day Melody visited Stanley. 
Great was his joy to see her” – Dorota & Atonu in Boom 
Town, London UK, BBC Three

Wróżka NS

grafika: Natalia Siuta
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SKRÓTY 
ODCINKÓW
#1461–#1465

PONIEDZIAŁEK

LS #1461
A któż to wczoraj popił? Odpowiedź Cię zaskoczy!

Włodek napisał aplikację na apple watch, co za czad! 
Szkoda, że tylko dwie osoby w Polsce mogą z niej sko-
rzystać, bo jest to pilot do sterowania Kuro! LS staje się 
również programem kształtującym naszą świadomość, 
wzbogacając nasze słownictwo o kolejne słowo, które 
idealnie opisało filmik z wykonaniem Abba Ojcze przez 
Radka Liszewskiego. To jest pierwszy raz, kiedy w LS-ie 
Włodek śmieje się z muzyki sakralnej, a więc lewa-
ctwo jeszcze się przebija. Omawiany był również temat 
Ziobry, gdzie chłopacy chcieli go dojechać, a wyszło, 
jak wyszło… Dochodzi do tego, że Karol przynosi glo-
bus i parafrazuje Błękitną kropkę Carla Sagana, w bar-
dzo wesoły sposób. Samozaoranie Karola 

u Moniki Jaruzelskiej, które sam sobie zafundował, 
było kolejnym z tematów, a o piciu alkoholu było 
jedno, jedno zdanie. Idealne podsumowanie przez 
Włodka swojego programu, który wypala szare komór-
ki. Polecamy profil montażystki Oli na IG (@adventu-
roaar).

WTOREK

LS #1462
Podatek od smartfona? Ilona Łepkowska wyjaśnia 

Karol uświadomiony, że od dziś nie może ubierać czar-
nych ubrań na nagrywki u Włoda z powodu większej 
głębi czerni ubrań niż telewizor. A taki stan rzeczy jest 
niedopuszczalny i wiemy o tym wszyscy. Opłata repro-
graficzna, czyli podatek od elektroniki, który ma nie 
obejmować smartfonów, a ma za zadanie wspomóc 
artystów w lepszej ściągalności tantiem – jako eks-
pert wypowiedziała się pani Ilona Łepkowska – pol-
ska Shonda Rhimes według LS-a. Doszła do takich 
wniosków, że nadawałaby się jako twarz marki Bocian. 
Włodek, jak to przystało na doskonałego łowcę ofert, 
chce wiedzieć, na co idą jego pieniądze, w jakiej ilości, 
ile procent do jakiego twórcy i gałęzi kultury. Miejmy 
nadzieję, że ujrzymy razem z Włodkiem pełny raport, 
na co i w jakiej części pójdą nasze pieniądze z zaku-
pów.
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ŚRODA

LS #1463
Włodek Markowicz: „Nie nazywajcie mnie Polakiem!”

Poruszone zostały moje najgłębsze zakończenia ner-
wowe, jako iż sam jestem Ślązakiem, ale i Polakiem, 
chciałem powiedzieć panom redaktorom, że mówienie 
i pisanie po polsku oraz nieużywanie gwary nie jest 
w żaden sposób kolidujące ze sobą. Ba! Korzystanie 
z języka, a nie gwary, jest też prostsze, bo w komunika-
cji chodzi o nadanie komunikatu przez taki kod, który 
ma zostać zrozumiany. Korzystanie z języka polskiego 
jest też prostsze pod względem gramatyki, ortografii 
itd. Wszystko jest sklasyfikowane, istnieje Rada Języka 
Polskiego, terminy są uniwersalne, przez wszystkich 
zrozumiałe, a co najważniejsze – używanie polskiego 
nie czyni mnie człowiekiem, który nie przynależy do 
danej społeczności i na odwrót. 

„Dziękujemy za ten czas wspólnie spędzany,
pozdrawiamy pana Szczepana Twardocha,
niech pan się nie gorączkuje, bo pana głowa 
rozboli.
Ref:. Pan Szczepan Twardoch nie jest 
Polakiem,
Módlmy się za wszystkich Polaków i nie-
-Polaków,
Za wszystkich Kaszubów i Ślązaków,
za Miłoszewskiego i za Twardocha,
za Bondę i za Mroza”.

CZWARTEK

LS #1464
Najlepsze demo aktorskie W HISTORII HIT

Za tydzień zdalnie. Tako rzecze Karol Paciorek. Na 
początku oglądamy koreańską wersję piosenki Sanah. 
Czy to dobrze? Odpowiedzcie sobie sami. REKLAMA. 
ZEN. Koniec reklamy. Tego się nie spodziewałem i wca-
le nie chodzi mi o ZEN, lecz o kanał Doroty z Londynu, 
na którym Dorota właśnie kręci teasery do filmów dla 
dorosłych i promo dla swojej linii kamieni pochłania-
jących wszelakiego rodzaju promieniowanie. Trudno 
coś powiedzieć o tym odcinku. Jest spoko.

PIĄTEK, PIĄTECZEK, PIĄTUNIO

LS #1465
Nie chcesz ich spotkać. To Janusze z OLX (i innych 
stron)

Lagun. W końcu dostajemy opowieść o lagunie. Ponoć 
stwór ten pojawia się na drzewach i zamierza Was 
zjeść! Zamknijcie okna i chowajcie Wasze córki! Włodek 
i OLX, OLX i Włodek są nierozłączni jak Flip i Flap, jak 
Bug i Narew, jak bliźnięta syjamskie sercami połączo-
ne. Włodek jest nieustępliwym negocjatorem, który 
zawsze chce utargować ostatnie 20 złotych. Widać, że 
był w Maroku i podłapał kilka sztuczek od tamtych kup-
ców. Jakiś cwaniak, a jak pamiętamy z filmu Chłopaki 
nie płaczą, cwaniak płaci 20 złotych, sprzedał worek 
ziemniaków i zdjęcie pistoletu za około 500 złotych. 
Człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek człowiekowi 
strykiem. „Człowiek jest bombol, szkło, lód, bajka, cień, 
proch, siano, sen, punkt, głos, dźwięk, wiatr, kwiat, nic, 
by go królem zwano”. Jak zrobić kładkę nad autostradą? 
Nie mam słów, ciężko nazwać monstrum przerzucone 
nad nicością, która już wkrótce będzie autostradą A1. 
Postaram się jednak – Zbyszek, a nie Zbyszek to kole-
ga z wojska, który skoczył z wieżowca. Postać radosna 
mimo to. Lizbona, miasto dwóch wspaniałych klubów 
piłkarskich, przez które przepływa rzeka Tag i w któ-
rym Karol Paciorek spędzi emeryturę. Wiem, o czym 
myślicie: ale jak Włodek będzie dojeżdżał lexusem do 
Portugalii, żeby nagrywać LS-a? Nie ma się czym przej-
mować, za 30 lat będziemy umieć się teleportować. 
Włodek sprzedaje lexusa! Nikt nie kupuje, bo Włodek 
za darmo opowiada, dlaczego nie powinni kupować 
lexusa. Czy chodzi o gaz? Albo o przebieg? Tak. Czy 
można kupić Kuro? Można, tylko po co? Jest znakomita 
oferta na jednym z portali aukcyjnych. Monika napi-
sała maila. Okazało się, że ma dwójkę dzieci, Włodka 
i Karola, i nosi w swoim łonie kolejną dwójkę. W swojej 
wiadomości pyta Włodka i Karola, jak nazwaliby bliź-
nięta. Radek i Dawid odpada, z jakichś powodów te 
imiona nie pasują, a poza tym, dlaczego tak krzywdzić 
dzieci. Czy to był pojazd po PKP? To był pojazd po PKP!

Hex Zero Rouge, Dziennikarz śledczy
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ROZRYWKA
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Była sobie kiedyś jakaś pani z Helu,
która robiła codziennie gar kisielu.
Pewnego dnia zapomniała,
LS-a nie obejrzała,
bo zasnęła uroczo w swoim fotelu.
(Autor: Sebastian Czapliński)

Jest sobie pewna miła adminka z Krakowa
i przed Imponderabiliańczykami się chowa.
Ban za Asterixa,
Ban za Obelixa.
To jest właśnie słynna wolność lewicowa. 
(Autor: Sebastian Czapliński)

Włod z Wieliczki Kuro hoduje,
chociaż na wsi nie pomieszkuje.
Jest tam Pioneerem,
żaglem i sterem.
Karola co chwilę strofuje.
(Autor: Sebastian Czapliński)

Pewien Bezbek z Impopo
Znudzony był już robotą,
Na pomysł wpadł
I, kto by zgadł,
Z nudy zrobił mem-złoto!
(autor: M. Matłok)

Pewna nota z BEZBEKA 
Co tydzień z numeru ucieka, 
Spieprza ładnie, 
Ledwo wpadnie 
Nawet na wenę nie czeka.
(autor: M. Matłok)

By bezbectwa siła
nas tu nie zgasiła,
młodzieży wszelakiej
rozbawionym szlakiem
Magazyn zasila.
(autor: Mateusz Kotas)

LIMERYKI 
IMPONDERABILIAŃSKIE

Jako że 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Limeryków, postanowiliśmy 
napisać kilka nawiązujących do uniwersum LS-a bądź Imponderabiliów.
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1. Pilot do Kuro i jego dumna służba 
2. Co było pierwsze – pilot czy Kuro? 
3. Skąd wziął się frazeologizm: należeć się jak psu zupa? 
4. Skąd wiedzieć, gdy ktoś żartuje? 
5. Montażyści reveal!
6. Jak działa Spotify, czyli dlaczego opłata reprograficzna jest 

potrzebna? 
7. Sztuka – dla hajsu czy z pasji? 
8. Tantiemy w polskim prawie 
9. W co pompować pieniądze – w rzeczy popularne czy w rzeczy 

niszowe?
10. LS był śmieszny. Czy to już tak zawsze będzie? 
11. GODKA, NIE GODKO 
12. Jak zrobić kanapki? [INSTRUKCJA]
13. Karol: „Mam tam Roszpunkę”. Co łączy go ze starą wiedźmą?
14. Internet Explorer i LS [PORÓWNANIE] 
15. Co stało się ze stripsami Włodka? Czy ktoś je widział? [W11] 
16. Użytkownicy OLX-a boją się, że napisze do nich Włodek 
17. Po czym poznać, że na OLX-ie pisze do Ciebie Włodek? 
18. Za ile można sprzedać Karola Paciorka? 
19. Buczenie, bzyczenie, pyrczenie – jaka jest różnica? 
20. Jak dorobić się dzieci? Gdzie je rozdają?

BYĆ
MOŻE
ZA TYDZIEŃ:
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