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DZIŚ ZAPREZENTUJEMY wam 
RÓŻNE OBLICZA SUKCESU !

W związku z nadchodzącym Światowym 
Dniem Osób z Niepełnosprawnością 
poznacie osoby niepełnosprawne, które 
pomimo wielu trudności i lęków, 
osiągnęły sukces, nie poddały się. 



Chcielibyśmy abyś wiedział, że 

każdy pomimo trudności, 
różnic może osiągać swoje cele 
i marzenia. 



Ale ! 
w dążeniu do nich

Pamiętaj



➢ O AKCEPTACJI, SZACUNKU, WZAJEMNEJ POMOCY



➢ WARUNKIEM KAŻDEGO SUKCESU JEST WYTRWAŁA PRACA, 
WSPÓŁPRACA, AKCEPTACJA, OTWARTOŚĆ 
I WSPARCIE INNYCH OSÓB 



➢ WSZYSCY POMIMO RÓŻNIC MOGĄ ZNALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK, WSPÓLNE 
CELE, DAĆ COŚ OD SIEBIE I NAUCZYĆ SIĘ CZEGOŚ OD KOGOŚ



➢ WSPÓLNIE ŁATWIEJ ODNOSIĆ SUKCESY, SPEŁNIAĆ MARZENIA, 
UCZYĆ SIĘ I BAWIĆ



POZNAJMY
ICH !!!



stephen hawking



stephen hawking
Od 22 roku życia cierpi na stwardnienie zanikowe boczne. 
Choroba ta powoduje całkowity zanik mięśni. Porusza się na 
wózku inwalidzkim, zaś z otoczeniem porozumiewa się za 
pomocą komputera sterowanego kciukiem. Swoje wypowiedzi 
wprowadza przez klawiaturę, z otoczeniem rozmawia dzięki 
syntezatorowi mowy. 

W ciągu trwającej ponad 40 lat kariery zajmował się głównie 
problematyką czarnych dziur i grawitacją kwantową. Lista 
jego osiągnięć naukowych jest tak długa, że nie wiadomo od 
czego należałoby zacząć je wymieniać. 



Dzięki wielkiemu apetytowi na życie, mimo postępującej choroby nie 
poddaje się i realizuje kolejne plany. Jest naukowcem, pisarzem, 
aktorem, celebrytą, ale także mężem i ojcem. 

Niewiarygodne, że obecnie jego choroba umożliwia mu wyłącznie 
poruszanie palcem jednej dłoni, a mimo to nie powstrzymuje go to 
przed, tym aby nieustępliwie dążyć do wyznaczonych celów.



Jan mela 



jan mela
Polski podróżnik i działacz społeczny. Najmłodszy 
w historii zdobywca biegunów – północnego 
i południowego w ciągu jednego roku. Pierwszy 
niepełnosprawny, który dokonał takiego wyczynu.

Założyciel fundacji „Poza Horyzonty”. Współautor 
programu podróżniczego “Między biegunami”.

W 2011 roku powstał film fabularny o Janie Meli 
zatytułowany Mój biegun

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegun_p%C3%B3%C5%82nocny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegun_po%C5%82udniowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Poza_Horyzonty&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3j_biegun


CHRISTOPHER REEVE - SUPERMAN



CHRISTOPHER REEVE 
Zasłynął przede wszystkim jako odtwórca roli Supermana. 
W 1995 roku uległ ciężkiemu wypadkowi - po upadku z konia 
podczas wyścigów został trwale sparaliżowany.

Przez wiele wytrwale ćwiczył, brał udział w rehabilitacji, 
nie poddawał się. 

Będąc na wózku zagrał rolę w filmie “Okno na podwórze”, 
dostał nominację do Złotego Globa. Został reżyserem, 
zaangażował się w politykę. 

 



andrea bocelli, ray charles, stevie wonder,



andrea bocelli, ray charles, stevie wonder,
Wybitni niewidomi muzycy 

Andrea Bocelli - Jest najlepiej sprzedającym się śpiewakiem operowym na 
świecie i jednym z artystów z największą liczbą sprzedanych wydawnictw 
muzycznych w historii. Wszystkie jego albumy sprzedały się w nakładzie ponad 
75 milionów egzemplarzy na całym świecie

Ray Charles - amerykański wokalista, muzyk i pianista. W 2004 roku magazyn 
muzyczny Rolling Stone umieścił muzyka na miejscu 10. listy 100 największych 
artystów wszech czasów oraz na miejscu 2., sporządzonej w 2008 roku listy 100 
największych wykonawców wszech czasów

Stevie Wonder - Jest jednym z artystów z największą liczbą sprzedanych albumów 
w historii. Jego nagrania sprzedały się w liczbie ponad 100 milionów płyt na 
całym świecie. Jest czwartym rekordowym zdobywcą nagród Grammy. Zdobył 
dwadzieścia dwie statuetki tejże nagrody. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fortepian
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekordy_nagr%C3%B3d_Grammy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Grammy


natalia partyka



natalia partyka
Polska tenisistka stołowa. Czterokrotna mistrzyni 
paraolimpijska. Trzykrotna uczestniczka igrzysk 
olimpijskich. Reprezentantka kadry narodowej seniorek.

Pomimo swej niepełnosprawności (urodziła się bez 
prawego przedramienia) rywalizuje w zawodach z 
zawodniczkami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tenis_sto%C5%82owy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedrami%C4%99
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawny


Mario galla



mario galla
Niemiecki model - mimo braku połowy nogi od najmłodszych lat 
Mario uprawiał sporty: grał w koszykówkę, piłkę nożną 
i pływał. W świecie mody jest bezkonkurencyjny. Mimo swojej 
niepełnosprawności wygrywa castingi z najbardziej topowymi 
modelami. 



Oliwia Jabłońska, patryk Biskup, karolina hamer



Oliwia Jabłońska, patryk Biskup, karolina hamer
Polscy paraolimpijczycy (pływacy): 

Oliwia Jabłońska - urodziła się z wrodzoną wadą stóp. Brązowa medalistka 
Igrzysk Paraolimpijskich w RIO de Janeiro 2016 oraz wice mistrzyni 
paraolimpijska z Londynu 2012. 

Patryk Biskup - porusza się za pomocą protez (od kolan nie ma nóg).Piąty 
zawodnik Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Srebrny medalista 
Otwartych Mistrzostw Europy w Funchal (2016 r.) i brązowy w Eindhoven (2014 
r.). Czwarty zawodnik Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych w Glasgow (2015 
r.). Multimedalista Letnich i Zimowych Mistrzostw Polski.

Karolina Hamer - porusza się na wózku inwalidzkim(niedowład kończyn dolnych). 
Karolina wielokrotnie stawała na podium mistrzostw świata 
i Europy, jest rekordzistką i mistrzynią kraju w sześciu konkurencjach 
pływackich. Podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Atenach 2004 zajęła 4 
miejsce. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Paraolimpijskie_2012
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Paraolimpijskie_2012


przemysław Drąg, joanna mendak, wojciech makowski



przemysław Drąg, joanna mendak, wojciech makowski
Polscy niewidomi paraolimpijczycy (pływacy):

Przemysław Drąg - w 2017 r. został powołany do Kadry Narodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Pływaniu. 

Joanna Mendak - Wielokrotna medalistka letnich igrzysk 
paraolimpijskich: Ateny 2004 - 1 i 3 miejsce, Pekin 2008 - 1, 2 i 3 
miejsce, Londyn 2012 - 1 miejsce

Wojciech Makowski - medalista igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw 
świata i Europy. W 2016 w Rio de Janeiro, zdobył srebrny medal w 
konkurencji 100 m stylem grzbietowym. Występuje także jako raper pod 
pseudonimem artystycznym W.A.M. W 2016 wydał płytę pt. Czego oczy 
nie widzą.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Paraolimpijskie_2004
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Paraolimpijskie_2004
https://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_paraolimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Paraolimpijskie_2016


Dziś przedstawiliśmy Wam historie 
osób niepełnosprawnych, które mimo 
przeciwności losu, trudności, 
ograniczeń śmiało 
i z determinacją dążyły do swoich 
celów. 



Przytoczone historie potraktuj jako inspirację do 
tego, by się nie poddawać. 
Dzisiejsi bohaterowie wyróżniają się odwagą, 
determinacją, wyobraźnią ale także szacunkiem do 
drugiej osoby, otwartością, tolerancją 
i współpracą. 
I co ważne pamiętają o tym, że bez wsparcia 
i pomocy rodziny, przyjaciół nie dotarliby tak 
wysoko, na swój własny szczyt. 
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