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O pisarzach i ich drodze edukacyjnej
Pisarz to niekoniecznie osoba wykształcona pod
każdym względem. Oto twórcy, którzy już od
najmłodszych lat mieli do szkoły pod przysłowiową
górkę, rzucali szkołę aby podróżować i może tylko
dzięki takiej decyzji powstały tak wspaniałe dzieła.
Urodzili się z talentem, którego nikt nie może
podważyć, jednak bez ambicji aby skończyć szkołę.

Kilka słów wstępu
Jak wiecie z autopsji, niektórzy lubią szkołę, inni nie.
Za chwilę przeczytacie o osobach, które znacie,
których książki być może już czytaliście, filmy
z wymienionymi aktorami oglądaliście.
Jednakże biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za
Wasze decyzje edukacyjne, podjęte pod wpływem
przeczytanego materiału.

Życzymy ciekawej lektury.

Mark Twain
◦ Mark Twain poruszył wyobraźnią czytelników nie na żarty.
◦ To on stworzył takie postacie, jak Tomek Sawyer czy Huck Finn,
napisał słynną powieść pt. „Książę i żebrak”.
◦ Nie rzucił szkoły z buntowniczych przyczyn, a z powodu trudnej
sytuacji materialnej.

◦ Szkolne mury opuścił w wieku lat 12, po śmierci ojca.
◦ Pracował wtedy za chleb i ubranie jako pomocnik drukarza.
◦ To starszy brat kupił mu maszynę do pisania. Jak się okazało, nie
była potrzebna Twainowi szkoła, by napisać ponadczasowe książki.

Jack London
◦ Jack London ponad edukację cenił sobie przygodę.
◦ Szkołę rzucił niebywale wcześnie, bo niedługo po ukończeniu
lat dziesięciu. Najmował się w przeróżnych zawodach – przez
co jego biografia jest arcyciekawa.
◦ Był kłusownikiem, gazeciarzem, trampem, a także
marynarzem. Podróżował po całym świecie, silny, mocny,
zupełnie inny od stereotypowego pisarzyka – cherlawego
i ślęczącego całe dnie w zamkniętym pomieszczeniu.
◦ Napisał jedne z najlepszych książek przygodowych w historii,
w tym słynnego „Białego kła”.

Charles Dickens
◦ Poczciwy Charles Dickens, ten od „Opowieści wigilijnej” czy
„Olivera Twista” naprawdę był dobrym uczniem.
◦ Na szkolną edukację nie pozwoliła mu jednak trudna życiowa
sytuacja – gdy miał 12 lat, jego ojca zamknięto w więzieniu za
długi.
◦ Młody Dickens musiał podjąć się jakiejś pracy – zaczął więc
zarabiać niewielkie pieniądze za dwanaście godzin dziennie
w fabryce butów.
◦ Kiedy ojciec wrócił, Dickens również mógł się cieszyć powrotem
do szkoły. Ciężkie doświadczenie z dzieciństwa mocno jednak
odcisnęło się na jego twórczości.

George Bernard Shaw
◦ Był indywidualistą. Zmieniał szkołę za szkołą, aż w końcu
w wieku 14 lat powiedział dość.

◦ Wolnego czasu nie zmarnował jednak na robieniu byle czego.
◦ Przesiadywał w bibliotekach i jako młody człowiek
o ogromnych możliwościach sam kontynuował swoją
edukację.
◦ No a potem napisał epokowe dzieła:
Kleopatra, Święta joanna i wiele innych.

Pigmalion, Cezar i

H.G. Wells
◦ Legendarny autor literatury science-fiction został wyrzucony
ze szkoły w wieku 11 lat, po tym jak jego ojciec,
profesjonalny krykiecista, złamał kość udową.
◦ Dla młodego Wellsa wiązało się to z koniecznością podjęcia
pracy w sklepie z tekstyliami.

◦ Jego doświadczenia stały się później inspiracją dla powieści
„Wehikuł czasu”.

O znanych i lubianych…
osobach, które nie zrażały się problemami. Swoją wytrwałością
w dążeniach do upragnionego celu osiągnęli sukces.

Tomasz Alva Edison
• Już jako dziecko wykazywał się ogromną pomysłowością. Chciał uzyskać prąd
pocierając o siebie dwa koty. Nakarmił kolegę proszkiem do sporządzania napojów
musujących wierząc, że gaz wytworzony w żołądku uniesie go w powietrze.
• W szkole spędził trzy miesiące i opuścił ją rozgniewany, po tym jak usłyszał o sobie
opinię nauczyciela.
• Według nauczycieli zadawał on za dużo pytań i w ogóle nie odrabiał pracy domowej.

• Gdy miał siedem lat nauczyciel określił go jako przypadek beznadziejny.
• W obecności chłopca powiedział, że jest tępy i nie ma najmniejszego sensu, żeby
chodził do szkoły.
• Po tym jak został wyrzucony ze szkoły zaczął się uczyć w domu razem ze swoim
ojcem.

Tomasz Alva Edison
• W latach młodości założył „fabrykę wynalazków”, której celem
było dokonywanie przełomowych odkryć raz na pół roku
i mniej istotnych raz na 10 dni.
• Po wynalezieniu żarówki Edison założył firmę Edison Electric
Light Company, która w 1911 roku przekształciła się
w działającą do dziś (obecnie największą na świecie spółkę
kapitałową) firmę General Electric. Już w bardzo młodym
wieku zdecydował, że będzie wynalazcą.

• Opatentował żarówkę elektryczną i udoskonalił telefon Bella.

Albert Einstein
◦ Mało kto wie jednak, że jako małe dziecko miał problemy
z nauką mówienia i czytania. Nauczył się czytać dopiero
w wieku 7 lat. Nie przeszkodziło mu to jednak w nadrabianiu
zaległości. Genialny humanista i bezbrzeżnie doskonały
umysł ścisły. Laureat Nagrody Nobla.

◦ Studia owszem, skończył, jednak sam wielokrotnie
podkreślał, że „wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza”,
zachęcając młodzież do własnych poszukiwań i kształtowania
odrębnych przekonań.

Henry Ford
◦ Ukończył jedynie szkołę podstawową, a dziś to my uczymy się
o nich na lekcjach historii i podstaw zarządzania.
◦ Już za młodu fascynował się wszelkiego rodzaju techniką, w wieku 15 lat
skonstruował swój pierwszy silnik parowy.
◦ Pomimo braku formalnego wykształcenia, posiadał duże doświadczenie
praktyczne i niesamowitą intuicję.
◦ Początki jego kariery nie były łatwe, jednak gdy wprowadził do użytku
ruchomą taśmę produkcyjną, ograniczył produkcję do jednego modelu i
koloru udało mu się znacznie obniżyć cenę produkowanych samochodów
i zrewolucjonizować tym samym amerykański rynek motoryzacyjny. Mowa
oczywiście o legendarnym Fordzie T, których do roku 1927 udało mu się
sprzedać ponad 15 milionów.
◦ Dziś wiele osób uważa, iż sukces Forda polegał na zdolnościach
menadżerskich i umiejętności inwestowania w ludzi, co sprawiło, że w
jego fabryce zatrudniali się najlepsi inżynierowie.

Walt Disney
◦ Początki jego kariery były wyzwaniem dla jego charakteru.
Od zawsze marzył o tym, żeby zostać rysownikiem i jak
wiemy, w końcu mu się to udało. Jednak początki jego kariery
były dużym wyzwaniem dla siły jego charakteru. Pracodawcy
zarzucali mu niedostateczne zdolności rysunkowe, brak
wyobraźni i dobrych pomysłów. Bezskutecznie wielokrotnie
próbował swoich sił w różnego rodzaju przedsięwzięciach
biznesowych, jednak zwykle kończyły się one totalnym
fiaskiem. W 1931 otrzymał Oscara za wymyślenie Myszki
Miki. W sumie Walt Disney otrzymał 46 nominacji oraz 26
nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej!, za którym, jak to
zwykle bywa, posypały się kolejne nagrody.

Coco Chanel
◦ Można powiedzieć że Coco jest w dziedzinie ubioru takim samym
autorytetem jak Ford w przemyśle samochodowym. W wieku 18 lat
opuściła sierociniec, gdzie trafiła po śmierci matki, tym samym
kończąc swoją edukację. Nie przeszkodziło jej to jednak w
zrewolucjonizowaniu mody damskiej przez lansowanie ubrań o prostych
sportowych
fasonach,
oraz
pozbawionych
ozdób
krótkich
sukni. Proponowany przez nią styl à la “skromna panienka”, propagujący
ubrania wygodne na bazie dzianin, spotkał się z ogromnym
zainteresowaniem bogatych i wpływowych klientek, zmęczonych
obowiązującym gorsetem. Coco wywarła tak przeogromny wpływ na
świat mody, że jako jedyna osoba z tej branży trafiła na listę 100
najbardziej wpływowych osób XX wieku magazynu „Time”. Czy udałoby
jej się to, gdyby skończyła wyższe studia na kierunku “Projektowanie
ubioru” stając się jednocześnie jedną z setki absolwentów myślących tak
samo?

Marilyn Monroe
◦ Słynna gwiazda kina nie ukończyła nawet szkoły średniej naukę w liceum porzuciła jako 16-latka.

◦ Następnie, przez wiele lat zdobywała aktorskie szlify pod
okiem Lee Strasberga, więc brak dyplomu nie przeszkodził
Marilyn Monroe w zrobieniu oszałamiającej kariery.

Robert De Niro
◦ Amerykański aktor i reżyser, dwukrotny zdobywca Oscara.
◦ Rzucił szkołę w wieku 16 lat. By spełnić swoje marzenia
o aktorstwie, rozpoczął naukę w Little Red School House,
a następnie High School of Music and Art.
◦ Obecnie jest jedną z największych gwiazd w historii kina.

Sylvester Stallone
Sylvester Stallone jest niewątpliwie obok
Schwarzeneggera oraz Van Damme ikoną lat 90′.

Arnolda

• Urodził się ze sparaliżowanym policzkiem, co skutkowało
wadą wymowy. W dzieciństwie był wyśmiewany przez
rówieśników do tego stopnia, że w młodości pod swoim
ubraniem nosił strój supermana by poczuć się lepiej.
• Do 13 roku życia za swoje zachowanie został wydalany z 20
szkół za agresywne zachowanie. W wieku lat 15
w szkole został zdiagnozowany jako człowiek, który może
w przyszłości zostać przestępcą i skończyć na krześle
elektrycznym.

Sylvester Stallone
• Marzył o karierze aktora, ale ze względu na wadę wymowy
był dyskwalifikowany.

• Napisał scenariusz do filmu Rocky. Żył na skraju nędzy ale
swoim uporem spowodował, że zagrał główną rolę. Grał
w filmach: Rocky Balboa, Johny Rambo, Cobra, Tango &
Cash, Człowiek Demolka, Sędzia Dredd i innych.

Ryan Gosling
◦ Podobny los spotkał Ryan’a Goslinga - w wieku 17 lat został
on wyrzucony ze szkoły.

◦ To pomogło urodzonemu w Kanadzie aktorowi podjąć
decyzję o przeprowadzce do Los Angeles, gdzie w całości
poświęcił się karierze.

Johnny Depp
◦ Trzykrotnie nominowany do Oscara aktor rzucił szkołę
w wieku 15 lat.

◦ Co prawda, chciał później wrócić do nauki, jednak pedagog
przekonał go, by zaczął spełniać swoje marzenia.
◦ Młody Johnny Depp chciał ponoć zostać muzykiem, ale
droga, którą ostatecznie wybrał, też przyniosła mu ogromną
sławę.

Steve Jobs
◦ Postać której przypuszczalnie nie trzeba nikomu
przedstawiać. Założyciel i szef firmy Apple. Przyszedł na
świat jako niechciane dziecko młodej, niezamężnej studentki.
Oddany do rodziny zastępczej. Przybrani rodzice Steve’a nie
byli ani zamożni ani wykształceni, co budziło opory
biologicznej matki. Zgodziła się na adopcję tylko pod
warunkiem zobowiązania się przez nich do zapewnienia
chłopcu wyższego wykształcenia (mówiłam?). Przybrani
rodzice prawie wywiązali się z obietnicy. Jako 17-latek Steve
tylko przez jeden semestr 1972 roku studiował w Reed
College w Portland. A co się działo potem, to już mniej
więcej wszyscy dobrze wiemy.

David Karp
◦ Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć co to jest Tumblr. A jeśli
ktoś czegoś nie wie, google na pewno pospieszy z pomocą.

◦ David w wieku 15 lat rzucił elitarną szkołę średnią Bronx
High School of Science, po to by móc w pełni oddać się
swojemu autorskiemu projektowi – Tumblr.
◦ Platforma mikroblogowa która dziś podbija cały świat,
stworzona została w domowym zaciszu. Dzięki swojemu
zapałowi i poświęceniu David trafił do grona najmłodszych
miliarderów

Gisele Bündchen
◦ Dziś jedna z bardziej znanych modelek, zarabiająca blisko 25
milionów USD rocznie.
◦ W wieku 14 lat zamiast się uczyć, pracowała w
brazylijskim supermarkecie. Wszystko po to aby odciążyć
finansowo rodzinę. Tam zauważył ją łowca talentów i
zaproponował pracę na wybiegu w Nowym Jorku.
◦ Od czasów swojego debiutu w zawodzie, Gisele była twarzą
niezliczonych kampanii reklamowych takich firm jak: Dior,
Dolce & Gabbana, Versace, Givenchy, Valentino, Ralph
Lauren czy Chloe.

George Foreman
◦ Również w sporcie nie brakuje osób, które w zupełności
poświęciły się temu co robią.

◦ George szkołę rzucił dla boksu w wieku 15 lat, by móc w
pełni poświęcić się treningom.
◦ Można powiedzieć, że w tej dyscyplinie osiągnął praktycznie
wszystko, został więc wprowadzony do Międzynarodowej
Galerii Sław Boksu. Po zakończeniu kariery nie spoczął na
laurach i postanowił dalej zbijał kapitał na swojej sławie.

Michael Jordan
◦ Kolejny sportowiec. Ma dyplom, w dziedzinie geografii. Jak dla mnie średnio
przydatny na boisku. Powszechnie uważany jest za najsłynniejszego sportowca
świata.

◦ Stał się uosobieniem sukcesu i motywacją dla ludzi z całego świata. Niesamowicie
pracowity i w pełni oddany koszykówce, co skutkowało wypracowaniem
niespotykanych dotąd technik. Zaczynał od gry w kosza ze starszym bratem,
który zresztą zawsze go ogrywał. Paradoksalnie nie dostał się do drużyny
koszykarskiej za pierwszym razem. Jednak nie zabrakło mu motywacji by
spróbować po raz kolejny. Dalej wszystko potoczyło się już błyskawicznie –
sukcesy w drużynie college’u doprowadziły go do gry w NBA.
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