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Dzień Osób 
z Niepełnosprawnościami



Natalia Partyka

 Polska tenisistka stołowa.

 Pięciokrotna mistrzyni 
paraolimpijska.

 Trzykrotna uczestniczka 
igrzysk olimpijskich.

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



Przemysław Świercz

 Kapitan reprezentacji 
Polski w amp football.

 Trzykrotny uczestnik 
mistrzostw świata 
i medalista mistrzostw 
Europy.

 Stracił nogę w wypadku 
samochodowym.



Jan Mela

 Polski podróżnik i działacz społeczny.

 Najmłodszy w historii zdobywca obu 
biegunów i pierwsza osoba 
z niepełnosprawnością, której się to 
udało.

 Gdy miał 16 lat schował się przed 
deszczem w stacji transformatorowej, 
poraził go prąd o natężeniu 15 tys. 
Woltów- w efekcie amputowano mu 
przedramię i nogę poniżej kolana.

 Jeszcze w tym samym roku, w którym 
miał wypadek zdobył oba bieguny, 
a w kolejnych latach odbył trzy kolejne 
wyprawy.



Nick Vujicic

 Australijski ewangelizator i mówca 
motywacyjny.

 Na całym świecie prowadzi wykłady na 
temat niepełnosprawności, motywacji 
i wiary.

 Urodzony z rzadką chorobą- zespół 
tetra-amelia (całkowity wrodzony brak 
kończyn). Nie ma kończyn, jedynie 
jedną zdeformowaną stopę z dwoma 
palcami.

 Nauczył się samodzielnie wykonywać 
wszystkie niezbędne czynności 
codzienne: pisać używając palców u 
stopy, używać komputera, czesać się, 
golić, myć zęby, odbierać telefon, pić 
wodę ze szklanki, a nawet jeździć na 
deskorolce, surfować, grać na perkusji.



Ludwig van Beethoven

 Kompozytor i pianista 
niemiecki, uznawany za 
jednego z największych 
twórców muzycznych wszech 
czasów.

 Ok. 25 roku życia zaczął tracić 
słuch; nie zaprzestał tworzenia 
swoich dzieł nawet w okresie 
całkowitej głuchoty.

 Był prawdopodobnie 
posiadaczem słuchu 
absolutnego.

 https://www.youtube.com/wat
ch?v=GOZJBVavAQA

https://www.youtube.com/watch?v=GOZJBVavAQA


Andrea Bocelli

 Włoski śpiewak, tenor, 
kompozytor, autor 
piosenek, producent 
muzyczny 
i multiinstrumentalista.

 Jest najlepiej 
sprzedającym się 
śpiewakiem na świecie.

 W wieku dwunastu lat 
doznał wylewu krwi do 
mózgu, w wyniku czego 
całkowicie stracił wzrok.

 https://www.youtube.co
m/watch?v=TdWEhMOr
RpQ

https://www.youtube.com/watch?v=TdWEhMOrRpQ


Stephen Hawking

 Brytyjski profesor fizyki teoretycznej 
i matematyki, specjalizujący się w 
astrofizyce.

 Zajmował się głównie czarnymi dziurami 
i grawitacją kwantową.

 Podczas studiów nie miał zbyt wielu 
książek i nie robił notatek. Dobra pamięć 
i zdolności analityczne pozwalały mu 
osiągać dobre wyniki bez wielkiego wysiłku 
(pracował średnio godzinę dziennie).

 Cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne. 
W późniejszym okresie życia był prawie 
całkowicie sparaliżowany, poruszał się na 
wózku inwalidzkim, porozumiewał się przy 
pomocy syntezatora mowy (początkowo 
wprowadzał wypowiedzi przez wirtualną 
klawiaturę, a w ostatnich latach życia 
porozumiewał się za pomocą grymasu 
policzka, który był rozpoznawany przez 
czujnik zamocowany na oprawce 
okularów).



Wybierz swojego SPE-cjalnego bohatera


