INFIDELWOLF.PL - comming soon..
Rok 2017 dobiegł końca, a wraz z nim (kolejne, a jakże..) "Święto Szaleńców" (Ci, którzy uważali na lekcjach,
wiedzą "w czym rzecz"..).
Na finiszu ubiegłego roku udało się nam zrealizować dwa skromne projekty: wyprawę w świat cyberpunku spod
znaku "Blade Runnera" oraz udział w pierwszej debacie nt. geopolitycznej przyszłości Polski, między dwoma
intelektualnymi gigantami: dr. J. Bartosiakiem i dr. L. Sykulskim.
Możliwość obejrzenia z Wami "właściwego" filmu "Blade Runner" oraz jego, jakże udanej i "majestatycznej"
kontynuacji, czyli filmu "Blade Runner 2049", była "grzeszną" przyjemnością i wielkim zaszczytem. Oglądając
obydwa filmy (pierwszy w sali lekcyjnej drugi zaś w sali kinowej), mieliśmy wyjątkową okazję, aby doświadczyć
tego, co w życiu jest najważniejsze; zrozumieliśmy czym są uniwersalia. Może dzięki temu staniemy się
(kiedyś..) lepszymi ludźmi..
Z kolei wizyta na WPiA UŚ, na debacie "Między Waszyngtonem a Pekinem. Dylematy polskiej polityki
zagranicznej", sprowadziła nas (bardzo boleśnie) na ziemię. Spotkaliśmy się "w cztery oczy" z twardymi faktami
i uświadomiliśmy sobie grożące nam, jakkolwiek potencjalne, lecz realne, niebezpieczeństwa i zagrożenia. Czy
warto było się dowiedzieć rzeczy, o których nie informuje się nas w "oficjalnym obiegu"? Myślę. że Wasze
odczucia są podobne do moich..
Przed nami Nowy Rok 2018, pełen nowych wyzwań. Będzie to rok szczególny, albowiem kilku w istotnych
obszarach, zostaną podjęte kluczowe decyzje dotyczące naszej teraźniejszości i przyszłości. Czy można
decydować "o nas bez nas"? Oczywiście, że tak. Miało to miejsce nie jeden raz i będzie miało miejsce ponownie.
Nie możemy jednak pozwolić, by odebrano nam głos. Naszym obowiązkiem jest stawić czoła rzeczywistości i
wyrazić własne zdanie.
Czy zostaniemy wysłuchani? Czy nasze merytoryczne uwagi zostaną uwzględnione? Nie mamy takich złudzeń.
Niemniej jednak nasz głos zabrzmi. Uczynimy to dla siebie, dla własnej satysfakcji, i wbrew tym, którzy stoją na
stanowisku, że jesteśmy bezwolną masą podatną na różnorodne manipulacje. Dzięki naszej skromnej pracy
świat może stać się bowiem lepszy, choćby na chwilę, choćby ma małym osobistym wymiarze..
Dlatego też INFIDELWOLF.PL nie przestanie (jak twierdzą niektórzy) "mieszać Wam w głowach", oczywiście w
pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Przekraczajmy granice, sięgajmy po to, co pozornie jest niemożliwe, wznośmy się ponad miałkie partykularyzmy!
Ergo: dziękuję Panowie i Panie z klasy 3Lab.
Życzę Wam udanej studniówki i błyskotliwie napisanej matury ;-)
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