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DO BEZBEKOWICZÓW
 
Urszula Skorodziłło

DRODZY CZYTELNICY,
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wydawało się, że już do zimy czeka nas deszcz, a tu mamy 
niespodziankę w postaci słońca (a przynajmniej dzisiaj, 
jak to piszę). I nie zrozumcie mnie źle. Deszcz jest wspa-
niały, gdy pada sobie za oknem, a Ty siedzisz niemrawo 
pod kocykiem z herbatką, jednak totalnie nie sprawdza 
się pod namiotem. Choć nawet tam można mieć jakiś 
ciepły napar... Nie będę Wam jednak przedłużać, dobrze 
wiecie, jak stać się jesieniarą. 

Podzielę się z Wami za to moją ostatnią rozkminą. Na 
pewno znacie słowo niedopowiedzenia. Kilka dni temu 
słuchałam pewnej, starej, polskiej piosenki i tak mi się 
obiło o uszy i zastanowiło, że niedopowiedzenia to nie 
są słowa nie do powiedzenia. Można je bowiem wypo-
wiedzieć, ale z różnych powodów, umyślnych lub nie, się 

tego nie robi. Czemu więc się tak nazywają? Nie mam 
pojęcia.

Mam za to wielką nadzieję, że nie ma między nami żad-
nych niedopowiedzeń i trzymasz w rękach kolejny numer 
Magazynu Bezbek, który z pewnością przypadnie Ci do 
gustu. Szczególnie jeśli już otulisz się swoim kocykiem 
i będziesz sobie popijać ciepłą herbatkę z miodem 
i cytryną.

Nie przeszkadzam już. Miłej lektury, 
Ula
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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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IDŹCIE DO 
„NORMALNEJ” PRACY!

Pracować każdy musi, choć tylko nieliczni tak naprawdę 
nie przepracują w swoim życiu ani jednego dnia, bo cały 
czas będą robić to, co sprawia im frajdę. Od lat słyszymy, 
że trzeba się ciągle rozwijać w wielu kierunkach i obser-
wować rynek pracy, by nie obudzić się nagle z fachem, 
który przestanie być już potrzebny. Jeśli masz doświad-
czenie, kwalifikacje i jednocześnie zgłębiasz daną 
tematykę na własną rękę, daleko zajdziesz. Dodatkowo, 
posiadając ciekawą osobowość, dobry image i nut-
kę charyzmy można wykorzystać swoje predyspozycje 
w mediach tradycyjnych bądź internetowych, nierzadko 
utrzymując się wyłącznie z tej konkretnej formy działal-
ności. I tutaj wkracza nasz tytułowy gość: „Pff, no co to za 
burak! Patrzcie go, jak sobie siedzi przed komputerem, 
nawija do kamery i jeszcze grubą kasę na tym zarabia! 
Idź do normalnej pracy, gogusiu! Weź się wreszcie do 
porządnej roboty!” 

Według Słownika języka 
polskiego, praca to m.in. 

„zajęcie, zatrudnienie jako źró-
dło zarobku” oraz „instytucja, 
w której się pracuje zarobkowo”. 
W ujęciu prawnym zaś jest to 

„działanie człowieka o charakterze 
fizycznym lub intelektualnym, stano-
wiące źródło zaspokajania ludzkich 

potrzeb, które dąży do osiągnięcia pewnego celu mate-
rialnego lub niematerialnego w ramach pracy zespo-
łowej”. Innymi słowy: wszystko, czego się podejmujesz 
w zamian za pieniądze lub inną korzyść. Pracą może być 
więc wyprowadzenie sąsiadce psów na spacer, koszenie 

trawników w okresie wiosenno-letnim, przebieranie się 
za niedźwiedzia w Zakopanem, pisanie artykułów na zle-
cenie redakcji, przeprowadzanie wywiadów na kanale 
YouTube, montowanie lub naprawa urządzeń w jakimś 
zakładzie, operowanie żurawiem budowlanym itd. 

Wszystkie te i inne czynności podlegają powszechnie 
obowiązującej definicji pracy. Różnią się one nakładem 
sił, jakie trzeba w nie włożyć, kompetencjami, którymi 
pracownik musi się cechować, czasem przeznaczanym na 
realizację zleconego zadania, ale wszystkie łączą się pod 
tym jednym pojęciem. Nie ma czegoś takiego jak „nor-
malna” praca, tak samo jak nie istnieje praca „nienor-
malna”. Może być, co najwyżej, bardziej złożona, mniej 
schematyczna czy niestandardowa, niszowa (ghostwriter, 
tanatopraktor, tester zapachu perfum, sekser).

Mimo to co jakiś czas każdy z nas nadal styka się z tym 
nieszczęsnym wyrażeniem, zazwyczaj okraszonym kil-
koma nieprzyjemnymi epitetami. Wynikają one głównie 
z utartego w społeczeństwie stereotypu „najlepszego” 
wariantu pracy, rozumianego jako tej nieprzyjemnej, ale 
koniecznej części życia, w której codziennie od ponie-
działku do piątku przez ponad osiem godzin wykonuje 
się te same, wymagające zajęcia tylko po to, by wrócić 
do domu późnym wieczorem w stanie kompletnego 
wyczerpania, pozwalającego jedynie na skromny posi-
łek, szybki prysznic i kilka godzin snu. Przy takim trybie 

życia nie powinniśmy mieć na nic czasu, a gdy już 
zdarzy się wolny dzień, 

„KAŻDA PRACA JEST DOBRA, O ILE JEST DOBRZE WYKONYWANA”

~ A. EINSTEIN
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jedyne, na co mamy mieć ochotę, to ciut dłuższe wyle-
giwanie się w łóżku i odpoczynek przy kilku odcinkach 
ulubionego serialu oraz snuciu planów na następny 
tygodniowy urlop w Okunince. Cały trud i znój szarej 
codzienności podporządkowany tu jest wyłącznie ciężkiej, 
odbierającej chęć do życia pracy, bo – jak to paradoksal-
nie mawiają „normalnopracowcy” – za coś żyć trzeba. 

Czy jednak za tym kryje się jedynie podtrzymywanie 
w sobie utartych przekonań o powinności życia jako tej 
nieznośnej, wyczerpującej harówki? Bardzo często jest 
w tym coś więcej. A to ktoś po prostu nie jest w stanie 
ubrać naszych metaforycznych butów, zazdroszcząc nam 
zawodu i nie znając tych mniej przyjemnych aspektów 
z nim związanych. Niejeden raz ktoś inny może mieć 
ukryty żal do samego siebie za podjęcie niewłaściwych 
decyzji życiowych lub nawet niemożność wyboru innej 
ścieżki. Wielu także nie widzi szans lub wręcz nie znaj-
duje sposobów na poprawienie swojej sytuacji, wobec 
czego podkreślanie wartości „normalnej” pracy staje się 
dla nich mechanizmem obronnym. „Może i muszę dłu-
go harować i niewiele z tego mam, ale robię coś poży-
teczniejszego niż ty z tym swoim siedzeniem przy biurku 
i gadaniem do kamery, nawet jeśli zarabiasz więcej ode 
mnie!”

Niezadowolenie ze swojej pracy jest zrozumiałe, nie 
wszyscy ją lubią, a do niszy wybranych należą ludzie, któ-
rzy wykonują zawód swoich marzeń. W obecnych czasach 
jednak mamy wiele sposobów na wyrównywanie wła-
snych szans na rynku pracy, takich jak kursy i praktyki 
z urzędu pracy, szkolenia prowadzone przez zewnętrzne 
ośrodki, poradniki książkowe i internetowe, szkoły języ-
kowe itp. Możemy (i powinniśmy) pracować nad sobą 
cały czas, by nasza praca coraz bardziej przypominała 
coś, co chcemy robić, zamiast pozostawać niesatysfak-
cjonującą i frustrującą koniecznością aż do emerytury. 
Może więc przestańmy zapierać się rękami i nogami tuż 
przed progiem uogólnionego konstruktu „normalnej pra-
cy” i przekroczmy w końcu drzwi zmiany, póki jeszcze sto-
ją przed nami otworem? Żadna praca nie jest „na zawsze”, 
żadna także nie jest bezużyteczna. Nawet jeśli sami nisko 
oceniamy daną branżę, już samo jej istnienie dowodzi, że 
jest na to zapotrzebowanie.

Przesłanie na dziś: nauczmy się szanować pracę innych 
i nie oceniajmy kategoriami własnego zawodu. Nie ma 

„normalnej” pracy, nie ma lepszych i gorszych fachów – są 
tylko osoby, które nie przykładają się należycie do swo-
ich obowiązków. 

M. Matłok 
Grafiki: Agata Iwanow
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ZBIÓR HISTORYJEK  
ZMYŚLONYCH:

Wracałem późnym wieczorem do domu, gdy, przecho-
dząc obok starego, zniszczonego dworku, zauważyłem 
w jego oknie oczy świecące jak latarki. Kiedy odwazej-
mniłem spojrzenie, w pokoju zapaliło się światło i roz-
świetlił się szczerbaty uśmiech na twarzy tajemniczej 
postaci. Mężczyzna z wyglądu przypominał bezdomnego. 
Ubrany był w łachmany i miał poszarzałą skórę, z jego 
ruchów natomiast emanowała pewna gracja. Z tą lekko-
ścią i wdziękiem zdecydowanym skinieniem dłoni zapro-
sił mnie do środka. Bez zastanowienia skorzystałem 
z zaproszenia i udałem się do hebanowych drzwi, które 
wisiały na wypaczonych zawiasach.

Niemal natychmiast po zapukaniu otworzył je właściciel 
promienistych oczu. Jegomość, z pełnym ceremoniałem, 
przywitał mnie i zaprosił do środka. Wnętrze dworku nie 
różniło się znacząco od zewnętrza. Praktycznie przesta-
ło nosić znamiona dawnej świetności, której fotografie 
można zobaczyć na tablicy ogłoszeń przed biblioteką 
miejską. Zostałem zaprowadzony do niewielkiego poko-
iku, dokładnie tego, z którego tak bacznie obserwował 
okolicę. Posadziwszy mnie na pięknym, lecz zniszczonym 
fotelu, gospodarz na chwilę mnie opuścił. Pokój wyglądał 
niezachęcająco, choć żółte światło przyjemnie rozświe-
tlało skromne, stare meble. Wyróżniał się spośród nich 
jedynie potężny stół, ewidentnie przeniesiony z innego 
pokoju, który swym rozmiarem zajmował znaczną część 
pomieszczenia. Trzymał się stabilnie na trzech nogach, 
dźwigając ciężar wieży książek. Ze stosu rozpoznałem tyl-
ko nazwisko Normana Daviesa, które dziwnie pasowało 
do całego kontekstu sceny. Nie miałem już jednak więcej 
czasu na lustrowanie pokoju, ponieważ mężczyzna wrócił.

Mieszkaniec domu, siadając, ułożył przede mną i przed 
sobą piękne, niewyszczerbione filiżanki na spodkach. 
Jedyną wadą był oblepiający je kurz i bliżej nieokreślo-
ne, zaschnięte plamy. Nie przeszkodziło to jednak gospo-
darzowi wyciągnąć manierkę spod płaszcza i nalać nam 
podejrzanego, mętnego płynu. Nie czekając na mnie, 
wziął do ręki filiżankę, wypił całą jej zawartość naraz 
i kulturalnie ją odstawił na swoje miejsce, po czym zaczął 
mówić. Przedstawił się jako Hrabia bez podawania jakie-
gokolwiek nazwiska i, nie pytając mnie o moją godność, 
joł kontynuować. Piękną i szlachetną polszczyzną opo-
wiadał o dworze, jego utraconym piękne oraz o historii 
rodziny, która była bierna podczas ważniejszych wyda-
rzeń historycznych. Nie mogłem z pewnością ocenić, czy 
jego przeżycia działy się w epoce stanisławowskiej, czy 
były umieszczone w naszych czasach. Jego opinie poli-
tyczne nie rozwiały moich wątpliwości, ponieważ głów-
nie skupiał się na niebezpieczeństwach ze strony Rosji, 

„wielkiej zdradzie Rzeczypospolitej” oraz potrzebie odbu-
dowania narodu na nowo. Tak bardzo był przejęty swo-
imi opowieściami, że bałem się mu przerwać, żeby spytać 
chociaż, o którą Rzeczpospolitą chodziło. Skrzywiłem się 
trochę, gdy zaczął mówić o władzy nadanej mu z ręki 
boskiej, przekazywanej przez pokolenia, jednak nie wpły-
nęło to na zapał mojego rozmówcy. Po streszczeniu mi 
najważniejszych wydarzeń z życia rodziny, dworku i jego 
samego z ostatnich kilkuset lat, przeszedł do najciekaw-
szego. 

Schylił się ku mnie, przy czym badawczo upewnił się, że 
filiżanka jest pusta i spytał, czy jestem zainteresowa-
ny dobrem ojczyzny oraz wielkim skarbem. Oczywiście, 

HRABIA
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zgodnie z prawdą, odpowiedziałem, że bardzo. Ewidentnie 
go to ucieszyło i, z niepohamowaną radością, opowiadał 
mi o bogactwie ukrytym na terenie posiadłości. Hrabia 
powiedział, że mogę jutro przyjść, żebyśmy mogli go 
wydobyć. Dodał jeszcze niedbale, że potrzebuje na już 
drobnej sumy niezbędnej do przygotowania jutrzejszych 
poszukiwań. Kiedy stwierdziłem, że nie zabrałem ze sobą 
portfela, nijak nie zareagował. Po doprecyzowaniu jesz-
cze kilku ważnych szczegółów klepnął rękami o uda, wstał 
i powiedział: „no, już czas”. Następnie wyszedł, zostawia-
jąc mnie samego na kilka minut. Byłem zbyt podekscy-
towany wizją skarbu, żeby móc wybadać pokój do końca. 
Hrabia wrócił z dwiema innymi, równie pięknymi filiżan-
kami, ułożył je obok poprzednich i wrócił się jeszcze po 
kawiarkę. Czajniczek był prawdopodobnie najcenniejszą 
rzeczą znajdującą się w całym dworku i prawdopodob-
nie też najczystszą. Gdy zaraz po nalaniu aromatycznej 
kawy, nie bacząc na stan filiżanek, sięgnąłem, żeby się 
jej napić, zostałem skarcony spojrzeniem. Po niezrozu-
mieniu, które pojawiło się na mojej twarzy, Hrabia dodał 

szorstki komentarz: „Na dworze jaśnie króla z bożej łaski 
Stanisława Augusta Poniatowskiego takie zachowanie 
byłoby uznane za nietaktowne. Tym gestem grzecznie 
pana poinformowałem, iż nasze spotkanie dobiegło koń-
ca. Żegnam”. Z należytą kulturą odprowadził mnie do 
frontowych drzwi i jeszcze raz pożegnał. Hrabia emano-
wał taką wyższością, że odruchowo lekko się ukłoniłem.

Wyszedłem ze spotkania bogatszy o kilka faktów histo-
rycznych zarówno z historii ogólnej, jak i mojej okolicy. 
Bardzo żałowałem, że nie było mi dane spróbować tej 
cudownie wyglądającej i pachnącej kawy. Chwilę zasta-
nawiałem się, co właściwie Hrabia z nią zrobi po moim 
wyjściu, ale gdy dotarłem do domu, przestało mnie to 
interesować. Teraz po własnoręcznie zrobionej kawie 

„Ince” zamierzam poszukać mojej starej, ojcowskiej łopaty 
i może działającej latarki, chcę się też dobrze wyspać na 
jutrzejsze poszukiwania. 

Konstanty Stawiński 
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CO ROBIĆ Z LUDŹMI 
CHRAPIĄCYMI W PKP?
Niedawno Lekko Stronniczy zadali pytanie, co robić 
z ludźmi chrapiącymi w PKP? To bardzo ważna kwestia, 
bowiem nie ma nic gorszego niż ludzie w przestrzeni 
publicznej, którzy przeszkadzają innym. W tym tekście 
przedstawię kilka pomysłów na rozwiązanie problemu 
chrapiących ludzi.

Zacznij gwizdać.

Podobno działa na ludzi chrapiących. Jeśli nie umiesz 
gwizdać, włącz końcówkę piosenki Cichosza Grzegorza 
Turnaua. Istnieje jednak możliwość, że zaczniesz iryto-
wać pozostałych pasażerów.

Włóż coś do nosa.

Najlepiej, aby była to kulka. Musi być ona na tyle mała, 
że wejdzie do dziurki w nosie, ale na tyle duża, że z niej 
od razu nie wypadnie. Jest to rozwiązanie dla osób lubią-
cych ryzyko, bo może skończyć się odpowiedzialnością 
karną za próbę uciszenia kogoś na zawsze.

Chrap głośniej.

Najlepszą obroną jest atak. Pokaż, że możesz głośniej 
i masz dłuższego. W sensie, dłuższy dźwięk. Być może 
osoba chrapiąca obudzi się i zreflektuje. Jeśli tak się nie 
stanie, będziesz wrogiem numer jeden w oczach pozo-
stałych ludzi.

Obudź i zwróć uwagę.

To najgorsza opcja, bo wymaga interakcji z obcą osobą. 
Zazdroszczę ludziom, którzy potrafią coś takiego zrobić. 
Musisz liczyć się z tym, że możesz zostać zaatakowany, 
dlatego warto najpierw zastanowić się, czy możliwość ta 
ma więcej plusów czy minusów. Jeśli osoba chrapiąca 
obudzi się, powiedz, aby udała się do lekarza.

Ignoruj.

Załóż słuchawki i wejdź w świat miłych dźwięków. Po co 
się wkurzać, skoro można słuchać muzyki? Nie zawsze 
warto iść na wojnę z obcymi ludźmi. Czasem lepiej jest 
się wycofać.

Sebastian Czapliński

Maria Pyszniewska
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SKĄD CZERPAĆ 
CONTENT  
ZA DARMO?
W jednym z niedawnych odcinków nasi przemili prowadzący mimochodem wspomnieli portal Jebzdzidy (obecnie 
jbzd), z którego niegdyś kwiat młodzieży polskiej przesyłał sobie różne śmiesznie obrazki z Internetu – obecne coś 
takiego nazywamy memami.  

[Dla lepszych doznań puść w tle Nostalgię Taco Hemingwaya]. 

Cofnijmy się do czasów pierwszej serii LS-a i wróćmy myślami do tych wszystkich wspaniałych portali, z których czer-
paliśmy wiedzę o świecie, a także żarty i anegdoty, którymi później błyszczeliśmy w towarzystwie. 

Wspomniane już jbzd – żarty z pijaczków i  templat-
ki z pornosków, tak właśnie kojarzy mi się ten portal. 
Kopalnia niewybrednych żartów, które mogł*ś raczej 
wykorzystać na tak zwanej zakrapianej imprezie. Wszyscy 
te memy znali, choć mało kto się przyznawał, że portal 
przegląda. No, chyba że piwniczaki. 

Demotywatory – „jeśli nie potrafisz znieść mnie kie-
dy jestem najgorsza, to na pewno coś tam, coś tam”. 
Wszyscy to znamy. Kiedy ogarnął Cię melancholijny 
nastrój, wystarczyło wejść na Demotywatory. Zawsze 
mogł*ś znaleźć tam jakieś randomowe zdanie, które 
przypisano Marylin Monroe, Paulo Coelho lub Albertowi 
Einsteinowi. Dzięki temu mogł*ś poprawić sobie dzień, 
widząc, że nawet wielcy mieli tak samo, jak Ty. 

Kwejk – w pewnym sensie wypasiony następca 
Demotywatorów, bo można było na nim publiko-
wać GIF-y lub krótkie wideo. Któż z nas nie pamięta 
klasycznego pytania: „Ej, a widział*ś dzisiaj kwejka?”. 
Wszyscy przeglądali ten portal, tak jak dziś scrollu-
jemy feed na insta. Z kwejkiem trzeba było być na 
bieżąco, inaczej był*ś na marginesie towarzystwa.  
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Wiedza bezużyteczna – obrazki z WB pozwa-
lały wygrać każdą dyskusję, jaką prowadził*ś. 
KAŻDĄ. Bo największą mocą wiedzy bezużytecz-
nej było to, że była ona też wiedzą bez weryfi-
kacji. Mogł*ś wrzucić zdjęcie tabelki i dopisać 
jakąkolwiek wyssaną z palca statystykę typu: 

„Według amerykańskich naukowców 145% ludzi 
nie trawi styropianu” lub inne mądrze brzmią-
ce zdanie.  

Być może dla niektórych z Was będzie to zaskakująca informacja, ale wszystkie te portale w dalszym ciągu działają! 
Jeśli zatem potrzebujecie memów wątpliwej jakości, możecie tam zajrzeć, jak za starych, dobrych czasów! 

Emi Lia
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1. Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie 
zostanie to zrobione. – Nelson Mandela 

Tak właśnie jest, nie jest to niczym odkrywczym ani 
nowym. Jednym wielkim przykładem jest pandemia – 
o szczepionkach mówiło się, że czas na ich wynalezienie 
to minimum rok, a potem dość szybko granica została 
zburzona, dzięki zaangażowaniu i pracy wielu ludzi.

2. Aby przebyć tysiąc mil, trzeba zrobić pierwszy krok 
.– Bruce Lee

No do tego odnosić się chyba nie trzeba. 

3. Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem, dopóki 
nie odniesie sukcesu. – Mark Twain

Oczywiście, po części Mark Twain ma rację, lecz zależy, 
jakie są to pomysły, gdyż niektóre opierają się na pozna-
nych już kwestiach.

4. 4. Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić. 
– Walt Disney

5. Pomyśl tylko, ten poranek nigdy więcej nie wzejdzie 
– powiedział Dante. Życie umyka z niewiarygodną 
prędkością. W każdej sekundzie przebywamy olbrzy-
mią przestrzeń. Dzień dzisiejszy to nasza najcenniej-
sza własność. To jedyne, co możemy mieć naprawdę. 

– Dale Carnegie

Ten tego, no właśnie.

6. To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powie-
dzenia. – Jonathan Carroll

Dokładnie to znaczy – nikt nie jest Duchem Świętym, aby 
wiedzieć, co masz w głowie, musisz to w jakiś sposób 
wyrazić, co prawda werbalizacja nie jest jedyną metodą, 
ale chyba najszybszą, choć nie zawsze najprostszą.

7. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką 
sobie ludzkość wymyśliła. – Wisława Szymborska

Ktoś jest tutaj chyba minimalnie stronniczy, nie sądzicie? 
Nie ma nic gorszego niż gloryfikowanie spędzenia czasu 
w jeden określony sposób. Dlatego jesteśmy różni, i to 
fajne, bo w różnorodności jest siła, moc, jakaś nieoczywi-
stość. I to po prostu w porządku.

8. – To wódka? – słabym głosem zapytała Małgorzata. (...) 
– Na litość boską, królowo – zachrypiał – czy ośmie-
liłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.  

– Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

9. Pokój bez książek to jak ciało bez duszy. – Gilbert 
Keith Chesterton

Tu trochę podobnie jak z cytatem numer 7, ale książki 
dodają powagi pomieszczeniom zwłaszcza, bo czytelni-
kom nie zawsze.

10. Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać. 
– Suzanne Collins, Kosogłos

TOP 10 (A MOŻE CIUT WIĘCEJ) 
NAJLEPSZYCH I ZARAZEM 
OCZYWISTYCH CYTATÓW
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No coś w tym jest, niestety. Ale pozbieranie jest często 
satysfakcjonujące.

11. Co jest najśmieszniejsze w ludziach: Zawsze myślą na 
odwrót: spieszy im się do dorosłości, a potem wzdy-
chają za utraconym dzieciństwem. Tracą zdrowie by 
zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać 
zdrowie. Z troską myślą o przyszłości, zapominając 
o chwili obecnej i w ten sposób nie przeżywają ani 
teraźniejszości ani przyszłości. Żyją jakby nigdy nie 
mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli. – Paulo 
Coelho, Być jak płynąca rzeka

No i co mi w tym leżakowaniu przeszkadzało? Wielu z nas 
z chęcią zamieniłoby się i wyruszyło znów do szkół, jakże 
cudnie byłoby mieć takie doświadczenie jak teraz, ale czy 
coś by to zmieniło?

12. Zabijanie dla pokoju jest jak pieprzenie się dla cnoty. 
– Stephen King, Serca Atlantydów

Hehe, takie lekko pieprzne. A jednocześnie urocze. No 
i takie prawdziwe.

13. Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta. – Carlos Ruiz 
Zafón, Cień wiatru

W pewien sposób kwestionował bym autora, lecz są to 
inne cytaty – różni je epoka, doświadczenia. Horacy i jego 
Exegi monumentum („Wybudowałem pomnik trwalszy niż 
ze spiżu”) ma o wiele więcej lat, a mówi o tym samym.

Dziennikarz śledczy

BEZBEK POLECA:  
FALA
Pierwszy raz obejrzałem ten film jakieś 7 lat temu na lek-
cji języka polskiego. Zrobił on na mnie duże wrażenie i do 
dzisiaj o nim myślę. Uważam, że każdy powinien go obej-
rzeć i wyciągnąć wnioski.

Fala (niem. Die Welle) w reżyserii Dennisa Gansela 
powstała na bazie prawdziwej historii. Ron Jones to ame-
rykański pisarz, który pracował jako nauczyciel historii. 
Stworzył on eksperyment o nazwie „Trzecia Fala” mający 
pokazać, w jaki sposób Niemcy za czasów Hitlera uwie-
rzyli w jego narrację, co doprowadziło do powstania 
nazizmu.

W filmie eksperyment wymknął się spod kontroli. 
Uczniowie zostali upojeni władzą i poczuciem przynależ-
ności do silnej grupy. Byli w stanie zrobić wszystko, co 
nauczyciel (nazywany dyrektorem ich grupy) chciał.

Więcej nie napiszę, aby nie spoilerować. Warto obejrzeć 
ten film, gdyż nie tylko jest on dobrze zrealizowany, lecz 
także ma dość mądry i ważny przekaz. Może uda Wam się 
namówić nauczycieli, abyście obejrzeli go podczas lekcji 
wychowawczych. Fala dostępna jest np. w serwisie VOD 
TVP (za drobną opłatą).

Sebastian Czapliński
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TU MIAŁ
BYĆ TEKST, 

ALE
NAPISZEMY
GO PÓŹNIEJ.

6 września – dzień walki z prokrastynacją



NA RADKA KOTARSKIEGO
Maria Pyszniewska

Najstarsi bezbecy nie pamiętają,

Co miało miejsce przed laty,

To było tak dawno, że Radek Kotarski

Nie wiedział co to Polimaty

U progu Karola stanął obdarty,

Radek patrząc błagalnie 

Ja nie dam rady, pomóż mi proszę 

Powiedział brzmiąc maniakalnie 

Karol tak patrzył na przyjaciela 

Nie zostawił go w takim stanie 

Zaprosił do domu i choć wiele nie miał

Oddał licząc, że mu coś zostanie 

Ten otarł łzy szybko, zapewnił, że zwróci 

I dziękując po chwili wyszedł 

Zaś Karol nie wiedział, że go zbałamucił

Ów przyjaciel co do niego przyszedł 

Tak mijały lata a pieniędzy nie ma 

Choć Radka dzień w dzień o poranku

Jedząc tosta z dżemem, bo sera już nie miał

Oglądał w reklamie banku 

I czelność miał jeszcze do tego wszystkiego 

Dorzucić podcast z Podsiadło 

Co nawet do pięt lekko stronniczego 

Nie dosięga. Ot takie dziwadło!

Karola ludzie pytają często 

Czemu tak Radka szkalujesz?

Odpowiedz jest prosta, nasuwa się sama 

Nie wiem czego nie pojmujesz

Wszystkich się udało Radkowi oszukać

Już nikt Karolowi nie wierzy 

On nie jest miły to zwykła obłuda

Tylko na pieniądzach mu zależy

KĄCIK 
POEZJI
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ROZRYWKA



SUBIEKTYWNY TYGODNIOWY

RANKING  
MEMÓW
BY LENA ŚNIADAŁA

Adrian Potoniec

Krystian Szaniawski

Patryk Okoń



Sebastian Czapliński

Piotr Melniczenko

Patryk Okoń + Piotr Melniczenko

Piotr Melniczenko



BEZBEK NR  7520

grafika: Natalia Siuta

BEZBEKOWY 
HOROSKOP
NIEZAWODNE PRZEPOWIEDNIE BEZBECKIE 05.09–11.09

Baran (21.03–20.04)
Czeka Cię bieda. Do wypłaty będziesz szczęśliwy, jeśli za 
żappsy uda Ci się wyhaczyć gorącego psa. Wypłata będzie 
marna, bo był*ś na wakacjach, a niestety nie przysługi-
wał Ci urlop płatny. Jeśli jeszcze się uczysz, to tym gorzej. 
Kartkówki od poniedziałku.

Byk (21.04–21.05)
Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to 
będzie? To będzie noc. Spodziewaj się jej szczególnie po 
22:00. Będą Cię nękały koszmary. Nie jest ważne, w jakim 
jesteś wieku, czy masz 5, 15, czy 50 lat, obudzisz się o 4 
nad ranem zlan* zimnym potem, bo śniło Ci się, że spóź-
nił*ś się do szkoły.

Bliźnięta (22.05–22.06)
Prepare for trouble, make it double. Czekają Cię kło-
poty, będzie wisiało nad Tobą fatum nagłego nieszczę-
ścia. Ubezpieczenie samochodu się skończy, a czarny 
kot przebiegnie Ci drogę. Nie wykluczam też fałszywego 
oskarżenia i niespodziewanego obicia mordy.

Rak (23.06–22.07)
Wyjdź na spacer, póki jeszcze możesz, odetchnij ostat-
nim tchnieniem lata, zanim jesień gruchnie Ci przez 
grzejnik, a IV fala skutecznie wbije Cię w jesienną chan-
drę. Będziesz mieć słabszą psychikę niż Psikutas bez „s” 
z Chłopaki nie płaczą. Czeka Cię szarość.

Lew (23.07–23.08)
Twoje nieistniejące życie miłosne nabierze jeszcze bar-
dziej bolesnej formy. Osoba, która Ci się podoba, odrzuci 
Twoje zaloty. Nie łam się jednak! To nie jest najgorsze, 
co spotka Cię w nadchodzącym tygodniu. Najlepiej nie 
wychodź z domu. Zrezygnuj, nie próbuj. Nie słuchaj 
reklam Nike. Just don't do it.

Panna (24.08–23.09)
Księżyc w nowiu zapowiada ciemniejszy niż zwykle 
okres w Twoim życiu. Będzie tak, jakbyś miał* się zna-
leźć w Sosnowcu i słuchać ślunskiej godki tylko gorzej. 
Najlepiej w tym czasie nie wyjeżdżaj na Górny Śląsk i do 
Zagłębia, a jeśli już tam jesteś, to stamtąd uciekaj.
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Waga (24.09–23.10)
Od poniedziałku w pracy czekać na Ciebie będzie zim-
na kawa albo brak kawy, albo brak pracy. Już dzisiaj 
zacznij rozmyślać o najwygodniejszym kącie do płaka-
nia. Jedynym pocieszeniem będzie Harnaś na promce. 
Znajomi zaczną Cię unikać. Nie próbuj się z nimi kontak-
tować, to tylko pogorszy sprawę.

Skorpion (24.10–22.11)
12 groszy, tylko rozpłacz się proszę, bo 12 groszy na koncie 
ten tydzień Ci przynosi. Kazik na Tramalu będzie Ci pocie-
szeniem. Będzie Ci mówił, że istnieje niewidzialna istota, 
która Cię zmiecie z tego łez padołu, jeśli będziesz bawił* 
się swoim ptakiem lub muszelką. Porzuć tedy ziemskie 
uciechy i oblecz się w łachman pokutny, bo w przeciw-
nym razie czeka Cię rozpacz i zgrzytanie zębów.

Strzelec (23.11–21.12)
Nic nie przyniesie Ci ukojenia – ani najprawdziwszy 
Polski kebab, ani spotkanie ze znajomymi, a myśl o zna-
lezieniu się w słodkich objęciach Persefony będzie przy-
jemnie kusząca. Niestety! Morfeusz to jedyny grecki bóg, 
jaki będzie kołysał Cię w swoich ramionach. Nie ma tak 
łatwo.

Koziorożec (22.12–20.01)
Patrzysz, jak rośnie Twój bebzon i to się nie zmieni w tym 
tygodniu, bo siłownia jest daleko, maczek tuż za rogiem, 
a opcja wege zagłusza głos sumienia i rozsądku. Złamiesz 
swoje postanowienia szybciej, niż zakładał*ś.

Wodnik (21.01–18.02)
Sny o potędze spotkają się z brutalną rzeczywistością. 
Twoje umiejętności – niewykorzystane, Twój potencjał – 
zmarnowany. Piątek okaże się ukojeniem i zbawieniem. 
Nie idź za przykładem zambijskiego pastora i nie grzeb 
się żywcem, od tego się umiera.

Ryby (19.02–20.03)
Naucz się czegoś, zdobądź wiedzę z zakresu wiązania 
węzłów, rozpalania ogniska, budowy szałasu i zdobywa-
nia pożywienia w dziczy gołymi rękami. Mam przeczucie, 
że może Ci się to przydać w nadchodzącym czasie. Kup 
dobry nóż.

Czarnowidz Maciej
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SKRÓTY 
ODCINKÓW
#1541–1545
PONIEDZIAŁEK

LS #1541
$Ja się godziłam na coś zupełnie innego$

Miał być podcast lekko o niczym, wyszło lekko stron-
niczy, no i tak. Olga napisała licencjat o Karolu, który 
porównuje jego wizerunek na obu kanałach. Olga, gra-
tulujemy obrony, współczujemy czasu, który musiałaś 
poświęcić. Karol poleca książki, które aktualnie czyta, 
a pokazał jedynie: Dryfując do Betlejem autorstwa 
Joan Didion. News tygodnia: Włodek sprzedał Lexusa. 
Auto będzie jeździć teraz po Szczecinie. Włodek wytłu-
maczył również pompowanie ceny na Otomoto. Na 
pożegnanie rodzina Markowiczów zrobiła sobie zdję-
cie na tle tego samochodu. Omawianie stroju Natalii 
w konkursie Supranational, który w projekcie był inny 

– pani Ela Piorun spierdzieliła projekt na zajęcia prak-
tyczno-techniczne, a trzeba było coś pokazać. Karol 
ustosunkował się do swoich słów – nie krytykuje oso-
by, ale strój.

WTOREK

LS #1542
$Dlaczego ludzie oglądają Friza, a nas nie?$

Włodek wykonuje piosenkę na akademię – najpierw 
o nienawiści do Karola, a potem o powrocie do szkoły. 
Polecajka książki Michela Houellebecqa Interwencje 
2020 – ulubionego pisarza Włoda. Afera na paraolim-
piadzie, najpierw z niewidomym Holendrem, za chwilę 
doping poprzez EPO. Karol kiedyś polecał wycieracz-
ki i nadal uważa je za dobre, lecz innego zdania są 
grupowicze Imponderabiliów, którzy twierdzą, że są to 
najgorsze wycieraczki. Potem leci top 7 firm produku-
jących wycieraczki i pojawia się w nich… CONTINENTAL 

– w końcu guma to guma, tak kwituje to Włodek. 
Następuje odczytanie maila i wyjaśnienie Karola jak 
zwykle – choć tym razem, bliżej mi do racji Karola. Jak 
można porównywać POTĘGĘ motoryzacji do Polski, 
która już od lat nie ma swoich projektów, nie projektu-
je i nie tworzy własnych modeli?
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ŚRODA

LS #1543
Czy magia działa? Kamienie Macademian Girl

Dwa dni zdjęciowe Włodka, na planie w inFakcie – co ten 
inFakt? Włodek raperem? Mail z Częstochowy, gdzie swoją 
siedzibę ma jeden z fanów, Arek, który pomaga w, nazwij-
my to, sprawach komputerowych starszemu panu, ostat-
nio jego klientką [tego starszego pana] była kobieta, która 
ma wszystkie dokumenty od Prezydenta Potockiego – ten 
facet mnie prześladuje – twierdziła, że wszystkie nowe 
dokumenty są nielegalne, a prosiła o wydruk zdjęcia eks-
terytorium, a właścicielem tego terytorium jest suweren 
II RP. I jak w tym kraju ma być normalnie? Swoją drogą, 
ciekawi mnie, jak wygląda spotkanie w urzędzie, wyjazd za 
granicę czy inne sytuacje, w których wymaga się DOWODU, 
ale normalnego. Czy oni serio wyskakują z tym czymś od 
Hrabiego? Tworząc artykuł do Bezbeka o tych wszyst-
kich prezydentach, nieźle gotowało mi się w głowie, ale 
wiem jedno – tytułu ten Pan nie ma. A Tamara Gonzalez 
odjechała w ezoterykę. Sprzedaje m.in. czaszki, które 
pomagają absolutnie we wszystkim. No i na deser okład-
ka płyty zespołu Stealer Wheel z Paciorkiem, Podsiadłą 
i Markowiczem, tak, tak widzę tam ich trzech.

CZWARTEK

LS #1544
$Włodek tłumaczy ISTOTĘ PLAŻINGU$

Wyzwanie smoka to nie jest coś, co robi się SUV-em. 
Tak jak nie próbujesz zimą przejechać bez łańcuchów 
na kołach przez Makowską Górę, serio, nie próbuj-
cie, tak SUV nie służy do takich wygibasów. SUV służy 
do myślenia o takich wygibasach. Czy zdarza Wam się 
czasem wydać hajs na głupoty? Na przykład na balony 
z obraźliwymi napisami i później żałujecie? Ja nie żałuję. 
Karol też nie żałuje. Za to wody ze złotem żałuje. Kolejny 
przypadek czegoś, co jest drogim produktem, później-
szym produktem wydalonym z organizmu w formie 
ekskrementu albo sisi ze złotem. Złoty deszcz, tylko bar-
dziej dosłownie. Niech spadnie z nieba. A to kranówa 
już kole w zęby? Colę? Tak. Włodek chce sobie zrobić 
w domu colę i chce, żeby Karol mu kupił na urodziny 
Soda Stream. Mon jest przeciwna. Zwróćmy uwagę na 
wspaniały montaż. Nazwałbym to efektem Oli. Teraz 
każdy chce pochwałę. Chwalę. W Chorwacji wylegują się 
lekko stronnicze dziewczyny, ale tam gorąco i lepiej być 
na Podlasiu, koło Suwałk, bo tam leje i nie jest gorąco. 
Włodek żałuje, że ma dzieci i błaga, żebyśmy nie mówili 
tego jego mamie. Pani Natalio, nic pani nie słyszała.

 HZR

PIĄTEK, PIĄTECZEK, PIĄTUNIO

LS #1545
DEEPFAKE: Poznałbyś, czy nagranie jest prawdziwe?

Zambia. Jest taki kraj. Warto go znać, bo jest na „z”, a to 
się przydaje w Państwa-Miasta. Ma stolicę w Lusace, 
a to już nie jest na „z”, więc na nic Wam się ta wie-
dza nie przyda. Pewien pastor uwierzył, że powinien 
powtórzyć wyczyn pewnego magika z 33 r. n.e. i kazał 
się zakopać i odkopać po 3 dniach. Nie udało się. 
Okazało się, że Boga nie ma, a Karolowi nie jest przy-
kro. Bruce Willis wystąpił w rosyjskiej reklamie, z tym 
że nie wystąpił, z tym że wystąpił. Na tym polega deep-
fake, że możesz udzielić swojego ryja za dwie bańki 
i nie musisz fizycznie nic robić. Firma MegaFon mówi, 
że przekonała słynnego bluesowego harmonijkarza 
ideą telefonii komórkowej. Hulajnogą elektryczną 100 
na godzinę? Talkin' bout Die 

Hard, am I right?! Ryży w goglach wraca do Kazika po 
Tramalu. Koniec zdalnych. HZR

Autorzy: Dziennikarz śledczy,  
Hex Zero Rouge
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2. Oceniamy umiejętności wokalne Włodka
3. Kto nie klaskał na odcinku, ten nie klaskał i trudno!
4. Czym jest i jak działa erytropoetyna [KĄCIK NAUKOWY] 
5. Wymyślamy nową ksywkę dla Włodka
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