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Kilka miesięcy upłynęło od ostatniego numeru, ale tego czasu nie marnowali-
śmy. Wraz z nowym rokiem szkolnym prezentujemy Wam nowy numer naszego 
pisma. A już wkrótce ujrzycie naszą zupełnie nową i niespotykanie funkcjonalną 
stronę internetową. Na pewno się Wam spodoba!

A raczej w sądach, na pohybel popkulturze, dzieje się sporo. Nie będzie przesadą 
stwierdzenie, że największą porażką był wyrok skazujący dla Pussy Riot. Ale  
i w rodzimym sądownictwie sporo sie działo. Najpierw skazano Dodę za obrazę 
uczuć religijnych, a następnie prokuratura zajęła się sprawą prezenterów Eski Rock. 

Wszystkie te historie, chociaż zupełnie różne, mają wspólny mianownik, bo 
we wszystkich ktoś stara się ustalić, co można mówić, a czego nie – a to 
zawsze powinno nas niepokoić.

Odbiorcy tworzą popyt na informacje i oni powinni decydować, czego i kogo 
chcą słuchać. Chociażby z wypowiedzi Figurskiego nie trzeba było robić afery 
– wystarczyło po prostu zmienić stację. Tymczasem robią nam wodę z mózgu  
(w historiach Dody i Pussy Riot to „wodę święconą”), gdy biernie przyglądamy 
się takim widowiskom. Zawsze można przełączyć się na coraz bardziej profesjo-
nalne, niezależne media internetowe. Zrezygnujmy z telewizji i radia z eteru, bo 
wszystko – ponadto lepszej jakości i bardziej różnorodne – jest w Internecie. Gdy 
zniknie widownia, to znikną idiotyczne afery. Nie poznalibyśmy „Matki Madzi”, 
gdyby w Polsce nie było takiego stada lemingów przy odbiornikach.

Z kolei przez Dodę i Pussy Riot niczym echem powróciła do mnie wypowiedź 
Michaela Palina (Monty Python) sprzed kilku lat. Stwierdził wówczas, że 
w dzisiejszych czasach nic by nie osiągnęli, bo by ich skutecznie zastraszano 
w imię politycznej poprawności. Ta więc stała się (auto)cenzurą.
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