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    "Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą."  
                        św. Augustyn

                                     Jan Karski - bohaterem narodowym

"Świat, który znałem, rozpadł się na moich oczach. Czułem się jak
rozbitek na oceanie, który miotany przez fale jest bezsilny (...) "

JAN KARSKI  - znany jako Jan Romuald Kozielewski. Urodził się 24
kwietnia 1914 w Łodzi. Zmarł 13 lipca 2000 w Waszyngtonie. Jan Karski
to polski historyk, kurier i emisariuszem władz Polskiego Państwa
Podziemnego. Ukończył prawo, pracował jako dyplomata. Karski był
świadkiem najokrutniejszego wydarzenia w historii XX w. - Holokaustu. Za
swoją działalność został w latach 1941 i 1943 dwukrotnie odznaczony
Orderem Virtuti Militari.

W Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” uczniowie XX LO
uczestniczyli w spotkaniu z Panem Szymonem Pawlukiem. Uczestnikami
były klasy drugie. Pan Pawluk opowiadał o Janie Karskim. Uświadamiał
młodzież, że jest on zapomnianym przez społeczeństwo bohaterem, który
tak wiele uczynił dla Polski. Podkreślał, że powinniśmy znać swoją historię
i pamiętać o jej bohaterach. Uczniowie dowiedzieli się również o Klubie
Kuriera. Młodzież, która tam przychodzi, rozmawia o historii, dyskutuje o
dzisiejszych problemach w polityce i aktualnych wydarzeniach w Polsce i
na świecie, zastanawia się nad tym, jak historia wpływa na nasze życie
społeczne.
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“Youth is wasted on the
young.”  ~ Oscar Wilde

Kiedyś zetknęłam się z tymi
słowami w jednej z książek i
uznałam za dobry temat do
refleksji. Pisarz dzieli się
opinią na temat młodości. W
dokładnym tłumaczeniu
oznacza to, iż młodość jest
zmarnowaniem młodości.
Czy się z tym zgadzamy?
Ja zgadzam się na pewno.
Kiedy zaczęłam nad tym
myśleć, dotarło do mnie, że
teraz, gdy jestem młoda,
pracuję na swoją
przyszłość. Wszystko
zależy ode mnie. W
dzisiejszym świecie młodzi
ludzie mają mnóstwo
możliwości kiedyś
niedostępnych. Niestety, nie
wykorzystują tych szans,
ograniczając samych siebie.
Można na to patrzeć
również w inny sposób.
Nastolatkowie cechują się
przymiotami mitologicznego

Ikara, ale najczęściej ma to
negatywny wydźwięk. Nie
dążą do osiągania szczytów
w kwestiach naprawdę
ważnych, znaczących.
Koncentrują się na
przyjemnościach i chcą
przeżyć życie jak
najmocniej, nie słuchając
rad. Jak Ikar najpierw
spełniają swoje zachcianki,
by później upaść zderzając
się z realiami świata.
Niestety, dzisiaj takie upadki
bywają szczególnie bolesne
ze względu na dostępność
środków "wznoszących nas
ku górze", dających nam
popularność, satysfakcję,
np. modny ubiór. Większość
z tych środków jest czysto
materialna i opiera się w
zupełności na pieniądzach.
Uważam, że warto
przemyśleć te słowa i
zinterpretować je na swój
własny sposób, bo
możliwości rozumienia ich
jest naprawdę wiele. Beata

Młodzi
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             Motywacja tu i teraz.

 
Abyś osiągnął wyznaczony cel, warto rozpisać
sobie plan działania. 

Do czego dążymy? 
Co chcemy osiągnąć? 
W jakim czasie?. 

Warto zaznaczyć, że robisz to tylko dla siebie i to
Ty jesteś w tym wszystkim najważniejszy. 
Gdy odpowiesz sobie stanowczo na powyższe
pytania i rozpiszesz plan działania, będzie Ci
łatwiej  osiągnąć upragniony cel. 
Często trudno jest dotrzymać samemu sobie
danego słowa i gdy zwątpimy w swoje siły, warto
wrócić do naszego planu działania. Najważniejsza
jest wizualizacja i wyobrażenie sobie siebie, jak
osiągamy wyznaczony cel. To pomoże Ci w
dalszych osiągnięciach i doda więcej zapału do
pracy. 
Pamiętaj, że masz w sobie siłę, której nikt nie
może Ci odebrać, a Ty musisz ją odkryć i
wykorzystać w stu procentach! 
Bądź świadomy swojego wyboru. 
Wiele ludzi na Twojej drodze do sukcesu może
mówić Ci dużo przykrych słów i wątpić w Twoje
zdolności i siłę.

Postaraj się obrócić to w większą motywację i
pokazać tym osobom, że się mylą. 
Starając się i walcząc o samego siebie, jesteś już
wygranym, a wiesz dlaczego?
Ponieważ masz w sobie siłę do walki i chcesz
wprowadzić zmiany, które są potrzebne każdemu
z nas! 
Wyrabiasz w sobie nowe wartości i zasady.
ZMIANY SA POTRZEBNE! 
Co to za życie, w którym nie ma zmian?
Popadamy w rutynę, która wpływa źle na nasze
samopoczucie. Przebywaj z osobami, które dają
Ci siłę i chęć do działania, odetnij się od ludzi
toksycznych. Oni nie są warci Twojego czasu,
który ty szanujesz! Warto działać i walczyć o
samego siebie. Zaczynaj od małych sukcesów, a
zanim się zorientujesz dojdą nowe i większe! 

Cytaty motywujące!

'' Szczęście maszeruje z tymi, którzy starają się
z całych sił.''

'' Kiedy się czegoś pragnie, wtedy cały
wszechświat sprzysięga się, byśmy mogli
spełniać nasze marzenia.''

'' Nowe życie nie ma ostatecznego terminu
przydatności.''

''Nie wolno Ci bać się postępu, inaczej koniec z
Tobą.''

"Bo kiedy poddasz się pasji, już nigdy nie
poczujesz się przegrany i nigdy samotny."

"Życie jest przygodą dla odważnych albo niczym."

"Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek
marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w
sobie geniusz, siłę i magię."

"Sukces nie polega na osiąganiu czegoś w
przyszłości, lecz na robieniu tego co kochasz
teraz."

"Starania i odwaga nie wystarczą, jeżeli zabraknie
celu i ukierunkowania."

POWODZENIA
Natalia

Motywacja Sukces MotywacjaJK JK JK
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Piękne kobiety w długich sukniach, przystojni
mężczyźni w garniturach i smokingach kroczący
po czerwonym dywanie - wszystkie gwiazdy kina
z całego globu zebrały się na 87. Ceremonię
rozdania Oscarów.

W tym roku najlepszym filmem okazał się
amerykański komediodramat „Birdman” w
reżyserii Alejandra Gonzáleza Iñárritu. Film
opowiada o sławnym niegdyś aktorze, który
zyskał sławę grając postać superbohatera. Po
latach chce udowodnić, że wciąż jest
wartościowym artystą. W główną rolę wcielił się
Michael Keaton. W sumie produkcja otrzymała
nagrody w 4 kategoriach: Najlepszy Reżyser,
Najlepszy Film, Najlepszy Scenariusz Oryginalny
i Najlepsze Zdjęcia.

Nagrodę dla Najlepszego Aktora zdobył Eddie
Redmayne, który zagrał niepełnosprawnego
naukowca Stevena Hawkinga w filmie „Teoria
wszystkiego”. „Gratulacje dla Eddiego Redmayna,
który zdobył Oscara za zagranie mnie”
– napisał na swoim Facebooku Stephen Hawking.
„Dobra robota Eddie, jestem 
z ciebie bardzo dumny”. 

Film nie jest tylko biografią fizyka, ale równie
historią o miłości, która przetrwała najcięższe
chwile. Serdecznie zachęcam do obejrzenia.

 Statuetkę dla Najlepszej Aktorki otrzymała
Julianne Moore za grę 
w „Motyl Still Alice”. W filmie zagrała szanowaną
panią profesor Alice Howard, 
która z czasem odkrywa, że występują u niej
wczesne objawy choroby Alzheimera. Aktorka
zagrała również w ekranizacji horroru Stephena
Kinga „Carrie”, gdzie wcieliła się w rolę matki
tytułowej Carrie.

Gala tradycyjnie odbyła się w Dolby Theatre. W
tym roku poprowadził ją aktor znany z serialu
komediowego „Jak poznałem waszą matkę” - Neil
Patrick Harris, który po gali miał powiedzieć: „nie
jestem pewien, czy dałbym radę zrobić to drugi
raz”. Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w
przyszłości.

                                                                    Marta

Neil Patrick Harris

Birdman Teoria WszystkiegoMotyl Still Alice
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                      ŁÓDŹ FILMOWA

W nocy z 22 na 23 lutego 2015 r. miała miejsce
najważniejsza gala dla wszystkich miłośników 
kina – ceremonia rozdania Oscarów. 

W tym roku był to szczególny wieczór dla polskiej
kinematografii. Po raz pierwszy jedna ze statuetek
Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy
Filmowej powędrowała w ręce naszego rodaka
Pawła Pawlikowskiego za film „Ida”. Zwycięstwo
odniósł w kategorii Najlepszy Film
Nieanglojęzyczny. O naszym sukcesie pisał
nawet „The New York Times”: „koniec złej passy
polskiego kina”.

My, Łodzianie mamy szczególny powód do dumy,
gdyż zdjęcia do filmu były kręcone w naszym
pięknym mieście – np. na ulicy Legionów, a film
wyprodukowało Opus Film – jedno z
największych studiów filmowych w Łodzi. Warto
również wspomnieć, że Łódki Fundusz Filmowy
wsparł produkcję 120 tysiącami złotych. 
Kiedy wieść o nominacji do Oscara dotarła do
mediów, nasze miasto zalała fala ekscytacji. 
Na ulicy Politechniki wywieszono wielki banner z
życzeniami dla twórców dzieła, a na ulicy
Piotrkowskiej mogliśmy podziwiać ekspozycję
dotyczącą „Idy”. Film doczekał się nawet
własnego torcika w jednej z łódzkich cukierni.

Ida

Ida

Ida

  

Oprócz „Idy” nominacje otrzymali również:
„Nasza klątwa” Tomasza Śliwińskiego, „Joanna”
Anety Kopacz oraz Anna B. Sheppard, która
tworzyła kostiumy do „Czarownicy” ze słynną
Angeliną Jolie w roli głównej.

Marta

O Idzie:

"W „Idzie” szokująca historia została ukazana nie
sensacyjnie, nie kryminalnie, a spokojnie, w
skupieniu, w ciszy. Bez nadymania się i
zaczepności."                 
Ewelina Świeca

"Film sam w sobie porusza i urzeka zdjęciami." 
Marcin Makowski

"W niezwykle wiarygodny i plastyczny sposób
ukazuje dylematy lat po II wojnie światowej"
Paulina Żurkowska
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