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Urszula Skorodziłło

DRODZY CZYTELNICY,
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siadam i patrzę. Siedzę i widzę białą, wirtualną kartkę, 
którą zaraz zapełnią ciągi znaków, wywijasów i zawijasów. 
Tak więc siedzę, patrzę i słucham muzyki, która wypełnia 
ten pokój swymi wibracjami. Otula szczelniej niż zarzu-
cony na me barki koc, bo zimno i deszczowo zrobiło się 
teraz na dworze. Tam rower moknie mi na dworze. 

W tej jesiennej aurze urodziny obchodzi pewien znany 
nam wszystkim pan. Karol – co ze swym Ramenem na 
spacer wychodzi. Ten, co rowerem po szosach kursu-
je i głównie przez kredyt na barkach wciąż nagrywa dla 
nas lekkostronnicze i imponderabiliowe filmiki. Pewnie 
dla własnej satysfakcji również. Czego możemy mu 
życzyć w dniu jego święta? Wiedzy, czego się pragnie, jak 
Ramen? Bycia bogatym niczym Radek? Bycia sławnym 
niczym Podsiadło? Bycia wierzącym niczym Włodek? Ja 
tam nie wiem. Najlepszego, Karol, najlepszego. 

Aaa Karol, a Karol, a Karol niech żyje nam i nie umiera
Karol, Karol niech żyje nam, niech nie umiera, Karol, Karol 
Ile lat jeszcze będziesz żył
Ile lat będziesz żył

Mam nadzieję, że co najmniej 100 albo nawet więcej, ze 
130 lat
Niech Karol, niech Karol, niech żyje, niech żyje, niech 
Karol
Niech żyje nam
Niech żyje nam 
Niech nie umiera

– Włodek, LS #1052

Póki jeszcze nikt nie umarł, jest czas na poczytanie nowe-
go Magazynu Bezbek – do czego bardzo Was zachęcam. 

Polecam i ściskam 

Ula



UWAGA!
MOŻLIWE PĘKANIE ZE ŚMIECHU, ZRYWANIE BOKÓW ORAZ  

W JEDNYM PRZYPADKU PŁAKUWA, 
CZYTASZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ*

*Magazyn Bezbek nie ponosi odpowiedzialności za szkody zdrowotne czytelników.
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Karol to zacne imię. 
Jak głosi Wikipedia, ma ono frankijskie korzenie i oznacza człowieka mężnego lub wojownika. Istnieje także jego sta-
roskandynawska etymologia, która w tłumaczeniu brzmi: „człowiek, mąż”. Według danych badawczych na 31 stycznia 
2021, w Polsce mamy aż 164697 Karolów! Którzy z nich są najbardziej znani? Oto moja subiektywna lista – wszelkie 
uwagi proszę zgłaszać pod postem na Facebooku! Kolejność nie ma znaczenia. 

Karol KRAWCZYK
Prosty motorniczy o wielkich ambicjach. W jego głowie ciągle kłębią się nowe pomysły na projekty, które przynieść 
mają mu sławę i pieniądze. Zazwyczaj nie udaje mu się osiągnąć zamierzonych celów z powodu nieoczekiwanych 
komplikacji, własnych błędów, porywczości lub pomyłek jego wspólnika, Tadeusza Norka. Mimo odnoszonych porażek, 
wciąż może jednak liczyć na wsparcie dobrego przyjaciela oraz kochającej żony. Wszystkie jego perypetie śledzić moż-
na w polskiej adaptacji serialu The Honeymooners, czyli w Miodowych latach.

Karol STRASBURGER
Energiczny, charyzmatyczny prowadzący teleturnieju Familiada, bez którego sucharów nie obyłby się żaden weeken-
dowy obiad. Swoim nietuzinkowym sposobem ubarwiania prostych żartów zaskarbił sobie sympatię wielu telewidzów 
i niesłabnącą do dziś popularność. Jego kariera to jednak nie tylko program rozrywkowy od TVP, lecz także role aktor-
skie w tak znamienitych produkcjach, jak seriale Polskie drogi, Czarne chmury czy Pierwsza miłość oraz filmy Noce 
i dnie, Wielki Szu, Karino i wiele innych. 

Karol BIELECKI 
Polski szczypiornista, który w trakcie swojej dwudziestojednoletniej kariery zdobył dla naszej reprezentacji 962 gole. 
Choć swą karierę zakończył w sezonie 2017/2018, nigdy nie zapomnimy zarówno jego wkładu dla polskiej reprezentacji 
(dwa brązowe medale oraz jeden srebrny w Mistrzostwach Świata), jak i niezłomnej walki na halach sportowych mimo 
nieszczęśliwej kontuzji oka w 2010 roku podczas meczu z Chorwacją. Cytując J. Rennera z filmu Wind River: Now that’s 
a warrior!.

Karol WOJTYŁA 
Pan kiedyś stanął nad brzegiem / Szukał ludzi gotowych pójść za nim / By łowić serca / Słów bożych prawdą /  
O, PAAAANIE, to ty na mnie spojrzaaałeś! / Twoje usta dziś wyrzekły me imię! / Moją barkę pozostawiam na brzegu / 
Razem z tobą nowy zacznę dziś łóóóów! [#2137] 

Karol MODZELEWSKI 
Historyk, mediewista, osobistość naukowa, ale także polityczno-społeczna. W okresie PRL-u był prześladowany, kil-
kukrotnie więziony, a nawet internowany za swoją antypartyjną działalność i otwartą krytykę PZPR, z którą walczył 
wraz z takimi osobistościami, jak Jacek Kuroń czy Tadeusz Mazowiecki. Jeszcze w trakcie schyłku komunistycznej Polski 
zdobył tytuł profesorski, pracował w Instytucie Historii PAN oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Po latach jego stu-
denci ciepło wspominali swego wykładowcę jako dobrego dydaktyka, który potrafił słuchać uczniów. Zdobywca wielu 
wyróżnień naukowych, m. in. Nagrody Literackiej Nike oraz Orderu Orła Białego. 

Karol WEDEL 
Zaiste, gdyby ten pan w 1851 roku nie otworzył swojej pracowni cukierniczej oraz fabryki czekolady, świat słodkości 
nigdy nie poznałby najlepszej mlecznej czekolady, jaka kiedykolwiek rozpuściła się w polskim podniebieniu (nie, Lindt 

NAJLEPSZY RANKING 
KAROLÓW
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nie jest lepszy, Milka też nie, lalalalala, nie słyszę Was!). Wielu smakoszy burzy się i wnioskuje ze smutkiem, że to 
już nie to samo, co kiedyś i smak kompletnie się zmienił, ale że ja nie czuję różnicy i nie pamiętam starych smaków, 
w tym aspekcie nie będę zabierał głosu. Jedno jest wszak jasne i pewne: Karol Wedel był mistrzem w swoim fachu, m. 
in. dzięki praktykom w Niemczech, Szwajcarii, Anglii i Francji oraz poprzez własną cukierniczą kreatywność! 

Karol OKRASA 
Szef kuchni, znany przede wszystkim z programów kulinarnych TVP. Nie udało mu się dosięgnąć poziomu Roberta 
Makłowicza, ale pamiętam, że jego gotowańsko na ekranie oglądało się nawet przyjemnie. Wielu też pewnie kojarzy 
go z reklam Lidla, a zwłaszcza z marketingowej rywalizacji z Pascalem Brodnickim. 

Jeśli chodzi o polskich Karolów, moja lista kończy się w tym miejscu. Mówiąc o obcokrajowcach noszących to imię, 
na pewno wspomniałbym Karola DARWINA, Karola DICKENSA, Karola MAYA, Karola MARKSA (Lewak?! HA-TFU!), Karola 
WIELKIEGO czy choćby Karola CHRISTMASA, jednak swój ranking oparłem wyłącznie na Polakach, co by nieco zawężyć 
pole odniesienia. Mimo wszystko, ciągle mam wrażenie, że zapomniałem jeszcze o jakimś Karolu, który pasuje do 
głównego kryterium. Hmm… Dziwne. No nic, może ktoś w komentarzu podzieli się jakimś ważnym, znanym nazwiskiem. 
Jestem ciekaw, kogo mogłem pominąć. 

M. Matłok
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Jako że dość często spotykam w Internecie osoby, któ-
re nie lubią twórczości Young Leosi vel Młodej Leokadii, 
postanowiłem stworzyć serię, w której będę analizował 
teksty jej utworów, aby pokazać geniusz tej młodej pio-
senkarki, poetki i filozofki. Dziś na tapet wziąłem Szklanki, 
czyli utwór, od którego zaczęła się jej wielka kariera.

[Tekst utworu pochodzi ze strony tekstowo.pl].
„Gram sety gorące jak Diplo i cały kraj jara się moją ksyw-
ką 
Cały kraj jara się moją bibką, kiedy za stołem miksuję ten 
hip hop 
Miksuję ten hip hop, wszystko co zrobiłam to było dopie-
ro intro 
Z dancehallem miksuję ten hip hop (boombaclap), 
skaczesz na parkiecie, a zrobiło się już widno”.

Autorka zwraca uwagę na swoją popularność. Przez nie-
których może to zostać uznane za przejaw przerośnię-
tego ego, dla mnie natomiast jest zwróceniem uwagi 
na fakt, że jeśli robimy coś dobrze, to powinniśmy się 
tym chwalić i cieszyć, a nie udawać, że to nic wielkiego. 
Ponadto podkreśla, że dopiero teraz zaczyna się jej praw-
dziwa kariera, a ludzie miłują jej piosenki tak bardzo, że 
bawią się wyśmienicie do rana.

„Kiedyś tu codziennie miałam klub, teraz mam tu pełny 
stół 
Z ziomalami dzielę się na pół, każdy ruch to wspólny 
move 
Chcę dostać ordery królowej imprezy, a potem królowej 
afterów (czemu?) 
Bo mi się należy (tak jest), Wie każdy kto ze mną coś prze-
żył”.

Young Leosia pokazuje tu swoje socjalistyczne poglądy 
– dzieli się po równo z kolegami i koleżankami. Można 
więc powiedzieć, że jest to niejako edukacja polityczna 
młodzieży. Dowiadujemy się również, że lubi imprezować 
i najlepiej na świecie organizuje tzw. aftery, czyli impre-
zy odbywające się po zakończeniu innej imprezy bądź 

jakiegoś wydarzenia. Myślę, że spokojnie może to wpisać 
sobie do CV.

„Noce nie bywają spokojne, będzie trzeba to pójdę na 
wojnę 
Na ulicy w świecącej kurtce Moncler będę walczyć o zwrot 
moich wspomnień 
Bo chcecie nam zabrać ten czas i tе radosne bankiety 
Oddajcie lokale i hajs, nie cenzurujcie poety”.

To jeden z najmądrzejszych fragmentów tej piosenki, bo 
niesie ze sobą kilka ważnych zdań:

1. Młoda Leokadia jest zdolna do oddania życia za 
swoją ojczyznę, co czyni z niej patriotkę. Pokazuje 
tym samym, że można być lewakiem kochającym 
swój kraj.

2. Zwraca się do patodeweloperów, aby przestali nisz-
czyć rynek mieszkaniowy i oddali w końcu ludziom 
mieszkania. Chodzi tutaj głównie o młodzież, która 
ma problem z rozpoczęciem życia w innym mieście, 
gdyż ceny kawalerek (nawet tych 15- czy 17-metro-
wych) są horrendalnie wysokie.

3. Zwraca uwagę na problem cenzury poetów (choć 
moim zdaniem można do tego grona zaliczyć też 
pisarzy czy tekściarzy), którzy nie mogą wyrażać swo-
ich myśli i edukować społeczeństwa, przez co muszą 
korzystać na przykład z języka ezopowego.

„Czekam aż znowu będziemy popijać Bacardi w klubie ze 
szklanki (ej!) 
Gdy na parkiecie nasze fanki (ej!), a na głośniku Nicki 
i Cardi (okej!) 
Nie mów nikomu, łamiemy zasady, bo w domu też bywa 
funky (u!) 
Kiedy wpadają koleżanki (ej!), zaczynają się hulanki (u!)”. 

W refrenie jest odwołanie do Nicki Minaj oraz Cardi B, 
czyli twórczyń tworzących m.in. mocny rap, tj. taki, w któ-
rym padają nie tylko wulgaryzmy, lecz także odwołania 

NA TAPET WZIĄWSZY 
CZ. 1 – SZKLANKI
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do seksu. Wcześniej tego typu muzyka była zarezerwowa-
na przede wszystkich dla mężczyzn, natomiast teraz coraz 
częściej tworzą go także kobiety. Jest to więc przekaz dla 
nastolatek, aby nie bały się wyrażać siebie i tworzyć oraz 
aby nie rezygnowały z feminizmu tylko dlatego, że są za 
to krytykowane przez osoby z prawej strony. Może też 
chodzić o zachętę do wyrażania siebie tak, jak chcą. Klub 
ze szklanki natomiast może być odwołaniem do szkla-
nych domów z utworu Przedwiośnie, czyli symbolem 
czegoś nierealnego. A przecież w dobie lockdownu nie 
można było właśnie organizować imprez.

„Wbijaj do mnie na houseparty (okej!), z nami bawią się 
sąsiadki (tak jest!) 
Najpierw kozackie wieczory, potem w radiu Bolesne 
Poranki 
Mój typ melanżu to takie tańczone, rąk pełna sala przez 
noc i przez dobę 
Buja się cały klub z nogi na nogę, chcę już wieczory spę-
dzać poza domem”.

Leokadia podkreśla, że suto zakrapiane imprezy mogą 
skończyć się źle, dlatego należy pić alkohol rozważnie. 
Z tego fragmentu dowiadujemy się również o jej zami-
łowaniu do tańca (super, że pokazuje młodzieży, że 
aktywność fizyczna to nie tylko bieganie czy chodzenie 

na siłownię) oraz znów zauważa, iż pandemia ograniczyła 
ludziom wolność, zostali zamknięci w domach.

„Zawsze stać za DJ-ką, tam, gdzie z nieba sypie się ban-
kroll 
Tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, cho-
dzą z torebką, 
gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno 
W moim mieście chodzi tylko o jedno”.

Wers z moim miastem to nawiązanie do Trzaskowskiego, 
który w zeszłym roku chciał, aby DJ puścił trochę funku 
i argumentował swoje żądanie tym, że to jest jego mia-
sto. Autorka pokazuje więc, że jest na bieżąco z memami. 
Poza tym mamy jasny przekaz: młodzież lubi się bawić.

Szklanki to feministyczno-patriotyczno-wolnościowa 
piosenka, która pozytywnie może wpłynąć na młodzież. 
To również utwór nadający się do wykorzystania w roz-
prawce maturalnej, co pokazuje, że Młoda Leokadia chce 
pomagać maturzystom w zdaniu matury z języka polskie-
go. Kto wie, może na następnej płycie znajdą się piosenki 
zawierające w sobie wzory matematyczne?

Sebastian Czapliński
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Ryży w goglach to jedno z przezwisk „tego drugiego”, czyli Karola Paciorka. 
Jest to współprowadzący kanału Lekko Stronniczy oraz prowadzący kana-
łu Impopapabilie (czy jakoś tak). Ostatnio miał urodziny, także wszystkie-
go najlepszego!

KIM JEST RYŻY 
W GOGLACH?
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JAK POWIEDZIEĆ 
SAMEMU SOBIE „NIE!”?
Oprowadzę was po całym procesie w kilku krokach. Mam nadzieję, że skorzystacie z podanych tu wskazówek i stanie-
cie się asertywni wobec samych siebie. Najważniejsze, żeby nie działać pod wpływem chwili. 

Krok 1
Mówicie sobie „nie” cicho i niepewnie we własnej głowie.

Krok 2
Próbujecie sobie wytłumaczyć, dlaczego nie powinniście czegoś robić. Przydatne będą jakieś argumenty przeciw np.: 
nie mam na to pieniędzy, czasu, miejsca; nie zasługuję na to; zasługuję na coś lepszego; poszukam czegoś innego póź-
niej...

W tej chwili pojawić się mogą również argumenty za jakąś decyzją. 

Krok 3
Porównujecie sobie argumenty za i przeciw, po czym przekonujecie się, że te przeciw są ważniejsze. 

Krok 4 
Mówicie sobie stanowcze „NIE”, na głos lub komuś innemu. 

Krok 5
Idziecie dalej, żałując swojej decyzji. Choć czasem możecie być też z niej dumni i kroczyć z podniesioną głową. 

Ula
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Przepis na bezbeków z grilla jest bardzo szybki do wyko-
nania. Może i sezon grillowy się skończył, ale jak stary 
ma urodziny w październiku i będzie chciał rozpalić grilla, 
to go rozpali, podczas gdy reszta domowników z prze-
rażeniem będzie obserwować wuja, jak trzyma nad nim 
pozbawioną już kilku drutów parasolkę. Zanim przejdę 
jednak do samego przepisu, opowiem Wam, skąd w ogó-
le takiego bezbeka pozyskać, bo możecie pomyśleć, że 
to towar ekskluzywny. Nic bardziej mylnego! Wystarczy 
wejść na Youtube’a i wziąć pierwszy lepszy, albo, jak 
w naszym przypadku, pierwszy gorszy kanał, taki jak 
Lekko Stronniczy, i już mamy idealnych kandydatów, któ-
rych potem możemy por… Przejdźmy do samego przepisu. 

Składniki:
• 2 bezbeków,
• 3 słoiki musztardy,
• 2 główki czosnku,
• 7 łyżek sosu sojowego,
• butelka oleju,
• słoik miodu,
• pieprz i słodka papryka (do smaku).

Przygotowanie:
Trzy słoiki musztardy, butelkę oleju, 7 łyżek sosu sojowe-
go, 2 główki czosnku w całości, bo kto by obierał, zmie-
szać razem, dodać pieprz i paprykę słodką w zależności 
od preferencji.

Dokładnie wymieszać składniki na marynatę do bezbe-
ków.

Bezbeków pokroić w paski. Ważne, aby każdy z nich był 
podobnej wielkości.

Paski z bezbeków dokładnie obtoczyć w marynacie 
i umieścić w naczyniu. Naczynie zakryć folią i odłożyć do 
lodówki na około 12 godzin.

Grill rozgrzać do około 200 stopni. Ważne, aby ruszt był 
równomiernie nagrzany. Kawałki bezbeków ułożyć obok 
siebie. Jeśli chcemy, aby nasze bezbeki były soczyste, 
warto piec je około 20 minut. 

Smacznego!

Maria Pyszniewska

ROAST LEKKO 
STRONNICZYCH

– PRZEPIS NA BEZBEKÓW W MUSZTARDZIE
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CZEGO NAUCZYŁA MNIE 
AWARIA FACEBOOKA?
Mimo że awaria Facebooka miała miejsce kilkanaście dni temu, to nadal co jakiś czas wracam do niej myślami. 
Wydaje się, że to niby nic; przecież podczas tych 6 godzin niebytu niektórych social mediów nadal żyliśmy, mieliśmy 
co jeść, był prąd, a jednak było to dla mnie dziwne doświadczenie.

1. Nie opieraj się na jednej aplikacji – gdy zakładamy gdzieś konto, mamy zwykle trzy możliwości: rejestrację przy 
użyciu adresu e-mail, konta Google’a lub Facebooka. Te dwie ostatnie opcje są o tyle kuszące, że wystarczy kil-
ka kliknięć i konto już jest. Awaria pokazała, że nie jest to zbyt rozsądne, bo gdy przestaną one działać, to nie 
będzie się miało tam dostępu. Dlatego zachęcam Cię teraz, abyś zmienił sposób logowania do tych stron bądź 
aplikacji, na których miał*ś ustawione logowanie za pomocą Fb bądź Google’a.

2. FOMO – nie chcę się sam diagnozować, bo nie jestem ani psychologiem, ani psychiatrą, ani psychoterapeutą, 
natomiast podczas awarii miałem takie dziwne uczucie, jakieś napięcie, jakiś „szept”, który mówił: coś cię teraz 
omija, coś się dzieje, a ty o tym nie wiesz. I jest to o tyle dziwne, że przecież Twitter, Discord czy TikTok działały, 
więc tak czy siak miałem cały czas dostęp do wielu informacji. Być może jest to FOMO, być może jest to coś 
innego. Jedno jest dla mnie pewne – jeśli już znajdę pracę, to jak najszybciej pójdę do psychologa, aby spraw-
dzić, co to było i czy mam się bać.

3. Więcej znaczy lepiej – prehistorycznych czasach było tak, że ludzie dzwonili do siebie albo pisali SMS-y (kupo-
wano na przykład pakiety – tysiąc SMS-ów za 5 złotych). Teraz raczej mniej osób tak robi. Stawiamy głównie 
na aplikacje typu: Messenger, WhatsApp czy Signal. Nie jest to zbyt rozsądne, bo gdy przestaną one działać 
(choćby na jakiś czas), to zostajemy z niczym, nie mamy jak się z innymi skontaktować. Dlatego warto od osób, 
na których nam zależy, wziąć numer telefonu oraz adres zamieszkania (tak, nadal można wysyłać do siebie listy 
czy pocztówki). Tak w razie co. Albo chociaż znać ich numer konta, bo można też „esemesować”, wysyłając treść 
wiadomości w tytule przelewu.

To w sumie tyle. A przynajmniej, jeśli chodzi o te najważniejsze kwestie. Jeśli w Tobie awaria też coś zmieniła, koniecz-
nie napisz o tym w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy.

Sebastian Czapliński
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Raz Bezbek był chory
I leżał w łóżeczku.
Przyszł wtem doń koteczek:

„Jak się masz, Bezbeczku?”

– Niedobrze, oj kotku,
Gardziołko mnie boli.
I katar, i kaszel,
Umieram powoli!
To chyba ostatnie są moje godziny.
Po mojej śmierci trafisz do rodziny.
Pamiętaj, by nie przejeść za szybko spadku,
Nie będzie to powód Twojego upadku.
Ja umrę, oj rychło,
Nie przejmuj się wielce.
A moje prochy zatrzymaj w butelce.
Strzec będzie Cię duch mój w każdej minucie,
Choć często miałam nasrane w bucie.
Lecz kocham Cię, kotku mój słodki, szalenie,
Ale już śmierci niestety nie zmienię.
Dziś przyszło mi żegnać Cię, puszysta kulko.
Czy będziesz tęsknić za mną, bidulko?

CHORY BEZBEK

– Oj, nie umieraj jeszcze, Bezbeczku!
Po prostu się wygrzej porządnie w łóżeczku.
Herbatki się napij, oddychaj głęboko,
A ja będę teraz Twoją opoką.
Położę się obok, wygrzeje chorobę,
Zobaczysz, że przeżyjesz kolejną dobę.
Nie umrzesz nim ja dożyję starości,
Będziemy wzajemnie wygrzewać swe kości.
I pomnisz me słowa, gdy lepiej Ci będzie,
A potem pochodzić wyjdziesz sobie wszędzie.

– Oj, kotku, ja wierzę, że Ty masz jednak rację,
Lecz kiedy skonam, zjedz mnie na kolację.
Pozwalam Ci zbezcześcić moje martwe truchło,
Bo nie chcę, by Twe ciałko też z głodu wybuchło.
Mam trochę tłuszczyku, nim się wnet nasycisz,
A potem, żeś zjadł mamę innym się poszczycisz. 
To dla mnie nie będzie wielkie poświęcenie, 
A chociaż Tobie zapewnię ocalenie.

– No proszę Cię, Grażka, nie umierasz jeszcze!
Weź się do kupy zbierz, kobieto, wreszcie!
To przeziębienie jest tylko, nie choroba wielka.
I nie zostawiasz swego kociego bąbelka.
Wszystko będzie dobrze, zapewniam Cię szczerze,
Kocham Ciebie bardzo i w Twą śmierć nie wierzę.

Grażyna umarła kilka dni potem.
Nikt nie musiał zajmować się kotem.
Kiciuś jej nie zjadł, choć nie skonał z głodu.
Lecz tęsknił i umarł z miłości zawodu.

Elizabeth Landeberg
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Baran (21.03–20.04)
To idealny czas na gruntowne porządki i wymianę garde-
roby na zimową. W końcu możesz zanurzyć się w powy-
ciąganych swetrach!

Byk (21.04–21.05)
Wyznacz sobie cel na najbliższy tydzień i zrealizuj go. 
Tak właśnie osiąga się sukces – trzeba robić rzeczy. 
I rano wstawać.

Bliźnięta (22.05–22.06)
Znajdź sobie nowe hobby. Nie ma nic lepszego niż posze-
rzanie horyzontów. Kto wie co Cię zainteresuje… Może np. 
lasy?

Rak (23.06–22.07)
Musisz kupić dynię. To najlepszy moment w roku, nie ma 
na co czekać!

Lew (23.07–23.08)
W tym tygodniu czeka Cię cukierek albo psikus. Bądź miły 
dla ludzi dookoła, a unikniesz kłopotów.

Panna (24.08–23.09)
Czas na odważne decyzje! Zaszalej! Kiedy inni kupują 
dynie, Ty kup pomarańcze!

Waga (24.09–23.10)
Musisz uzbroić się w cierpliwość. Sprawa będzie się cią-
gnąć jak aktualizacja Windowsa. A później i tak trzeba 
będzie wszystko poprawić.

Skorpion (24.10–22.11)
Poproś kogoś bliskiego o pomoc. Nie wszystko można 
zrobić samemu.

BEZBEKOWY 
HOROSKOP
NIEZAWODNE PRZEPOWIEDNIE BEZBECKIE 18.07–24.07

grafika: Natalia Siuta
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grafika: Natalia Siuta

Strzelec (23.11–21.12)
Miej uszy dookoła głowy, a dowiesz się naprawdę nie-
samowitych rzeczy, które później możesz wykorzystać! 
Bądź czujn*!

Koziorożec (22.12–20.01)
Nic Cię tak nie ogrzeje jak ciepłe słowo. No chyba że weł-
niane skarpetki i kocyk.

Wodnik (21.01–18.02)
Czasami lepiej zostać w domu. A czasami lepiej wyjść. 
Spróbuj obu opcji i sprawdź, co działa na Ciebie.

Ryby (19.02–20.03)
Pozwól sobie na odrobinę luksusu. W końcu możesz 
kupić oryginalne Lay’sy zamiast chipsów z Biedronki.

Kaszubska Czarownica
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SKRÓTY 
ODCINKÓW
#1571–1575
PONIEDZIAŁEK

LS #1571
Daniel Craig prawie stracił jądra podczas kręcenia 
Bonda

Lepiej widać twarze Karola i Włodka, bo mają nowy 
aparat. Bezbecja w 4K. Dawid Myśliwiec dostał Grand 
Video Awards. W końcu. Bardzo chciał i dostał. Chłopaki 
mówią, że to niedobrze, a ja mówię że nie ma tak że... 
a nie chce mi się. Nie chce mi się, bo ktoś wymyślił 
harwestery w górach, wycinają jak leci wszystko na 
swojej drodze. Czterdziestotonowa maszyna jeździ po 
żlebach, pokonuje strome wąwozy i rżnie bez opamię-
tania. FB nie działał. Jedni mówią, że to dobrze, drudzy 
mówią, że to źle, a co na to rabini? Nie wiadomo, bo FB 
nie działał. Nie ma już Bonda i trzeba mu dać w spo-
koju umrzeć, następna część powinna się nazywać Let 
him Die. Włodek zamówił w Afganistanie haszysz, ale 
przysłali mu chałwę, nienawidzę, jak dilerzy to robią. 
A co, chałwa niedobra? A nie! Dobra, dobra…

WTOREK

LS #1572
Czy większy zawsze znaczy lepszy? Porównujemy gło-
śniki w iPhone'ach

Okazuje się, że fani LS-a nie są biedni i mają lepsze 
samochody od Włodka i Karola. Czyli tylko ja jestem 
biedny? Jakby co, to sprzedam Mazdę 3, rocznik: dobry. 
Jakość Audi A18 B52 jest. Istnieje i ma się źle. Jak 
zaciągniesz ręczny, to podniesiesz sobie podłokietnik. 
Ważne pytanie: modlitwa czy TikTok? Na czym lepiej 
spędzać czas? W Australii zakazali sprzedaży Audi R8 
z powodu przekraczania norm spalania. Przypomnijmy: 
Australia to kraj, który wydobywa węgiel ze znacznych 
głębokości metodą odkrywkową. Kto ma lepszego 
ajfona – Włodek czy Karol? Kogo to obchodzi? Ryzykuję 
pracę w Bezbeku, ale wspomnę o stopach w skrócie. 
Podniesione stopy procentowe oznaczają, że chłopaki 
będą musieli robić LS-a przez więcej niż 30 lat. Kredyty 
cisną. Czujecie wypalenie zawodowe? To niedobrze, 
tym bardziej, jeśli jesteście strażakami. Zróbcie coś 
z tym. Prezydent Bronek „Bul” Komorowski radził, żeby 
wziąć kredyt i zmienić pracę.
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ŚRODA

LS #1573
Sposób na pracę marzeń, który musisz znać

O czym tak właściwie jest ten program? Nie wiem. 
Dlaczego więc go oglądam? Zapewne to syndrom 
sztokholmski. Na wstępie, gdy Karol opowiada o zawar-
tości cukru w cukrze w amerykańskich słodyczach 
i bezowej coli, Włodek atakuje nas boomerskim, wręcz 
withoutbeckim, humorem. Jako że ten odcinek nie 
mógł na tym etapie ani stać się ciekawszy, ani zabaw-
niejszy, bo osiągnęliśmy już apogeum śmieszności, 
chłopaki przystąpili do degustacji wody Voss. Po tym, 
jak Włodek Markowicz niczym Młoda Leokadia wybrał 
się po szklanki, gdyż tak wytwornego trunku nie godzi 
się pić z butelki, dowiadujemy się, jak ona właściwie 
smakuje. W sumie po obejrzeniu nadal tego nie wiem, 
mam wrażenie, jakby opisali całą zawartość lodów-
ki. Może w tym rzecz, że woda Voss to zwykła woda, 
którą bez zakręcania wstawiono do lodówki pełnej 
jedzenia, żeby nabrała tego nietuzinkowego aroma-
tu. Odpowiednio nawodnieni Karol i Włodek w końcu 
przeszli do rzeczy. Kogo ja oszukuję, skaczą z tematu 
na temat jak ośmiolatki na koncercie Ekipy. Włodek 
w tym całym chaosie postanawia jeszcze przemycić 
jakąś mądrość życiową, a mianowicie, że trzeba umieć 
powiedzieć sobie samemu „nie”. Dlatego ja powiem 
sobie „nie” następnym razem, gdy na stronie głównej 
wyświetli mi się nowy odcinek LS-a do obejrzenia.

CZWARTEK

LS #1574
Chcesz zobaczyć przyszłość? Patrz na Chiny

Co można zrobić z dwoma spinaczami? Pranie rozwie-
sić? No niby można, ale lepiej je sobie przyczepić do 
twarzy. Nadal mnie dziwi, że ktoś w banku spojrzał na 
tych dwóch gamoni i stwierdził, że udzieli im kredytu. 
Karol jako osoba znająca się na wielu rzeczach daje 
nam cenne rady odnośnie do zarządzania budżetem 
domowym. Nie masz na konsolę? Nie karm dzieci, a jak 
nie będziesz miał na jedzenie dla siebie, to zawsze 
możesz zjeść dziecko. Bez obiektywnej moralności 
wszystko jest dopuszczalne. Muszę powiedzieć, że 
w tym LS-ie nigdy nie mówią na temat. A czyja to wina? 
Tuska. Przepraszam, samo mi się tak powiedziało.

PIĄTEK, PIĄTECZEK, PIĄTUNIO

LS #1575
Oglądamy gry, które wyglądają jak film

Mamy dziś 15 października, a to oznacza, że nasz 
kochany, wspaniały, absolutnie niesamowity youtuber 
obchodził tydzień temu urodziny. Tak, mowa o nikim 
innym jak o Dawidzie Myśliwcu, którego persona świeci 
tak jasno na polskiej scenie youtubowej, że świętowa-
nie jego urodzin raz to zdecydowanie za mało. A no tak 
i prawie bym zapomniała, Karol Paciorek ma dziś uro-
dziny, ale kto by o tym pamiętał, na pewno nie ja. Wiem 
tylko dlatego, że się atencjował na wszystkich swoich 
social mediach. A w samym odcinku Karol i Włodek 
spędzają produktywnie czas, oglądając, jak inni grają 
w gry. Przyznam się, że też to robię, ale przynajmniej 
tego nie nagrywam. To jest właśnie kontent przyszłości. 
I na koniec ogłoszenie dla wszystkich mam czytających 
Magazyn Bezbek: nie wysyłajcie im żadnych ciast, bo 
nie dość, że są głupi, to jeszcze grubi będą.

Autorzy: Maria Pyszniewska,  
Hex Zero Rouge
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1. Karol jako leśna chorągiewka na wietrze 
2. Czy Włodek staje się zabawniejszy? Rzetelna analiza
3. Nie bądź produktywny! Przedstawiamy najlepsze pożeracze 

czasu
4. „Mój mały Karol chodzi po wodzie”, a co robi Twój mały? 
5. Test, w którym nie odpowiesz „nie” na ani jedno pytanie! 

[CHALLENGE]
6.  Narodowe Czytanie: Lekko Stronniczy: Jeszcze więcej
7. Jak działa księżyc?
8. JAK WPISAĆ KODY NA ŻYCIE? 
9. Budujemy kosmiczne mosty – terapie dla układów planetar-

nych
10. Bezbek doradza, jak formułować życzenia, by spełniły się 
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