
Sławne osoby  
z niepełnosprawnością 



Jan Mela 



Jan Mela 

    Polski podróżnik i działacz społeczny. Stracił 
lewe podudzie i prawe przedramię 
w wyniku porażenia prądem w 2002 roku, kiedy 
wszedł podczas deszczu do niezabezpieczonej 
stacji transformatorowej. Po trzech miesiącach 
leczenia podjęto decyzję o amputacji kończyn.  

    Najmłodszy w historii zdobywca biegunów – 
północnego i południowego w ciągu jednego 
roku. Pierwszy niepełnosprawny, który dokonał 
takiego wyczynu. Założyciel fundacji „Poza 
Horyzonty”. 



Natalia Partyka 



Natalia Partyka 

 Polska tenisistka stołowa. Czterokrotna 
mistrzyni paraolimpijska – z Aten, Pekinu, 
Londynu i Rio de Janeiro. Trzykrotna 
uczestniczka igrzysk olimpijskich: w Pekinie, 
Londynie i Rio de Janeiro. Reprezentantka 
kadry narodowej seniorek. 

 



Karol Bielecki 



Karol Bielecki  

    Polski piłkarz  ręczny, grający na pozycji lewego 
rozgrywającego, reprezentant Polski, 
uczestnik igrzysk olimpijskich, wielokrotny 
finalista mistrzostw świata. w 2010 r. podczas 
meczu został trafiony kciukiem w oko i doszło do 
pęknięcia gałki ocznej. Jest brązowym medalistą  
Mistrzostw Świata 2015 w Katarze.   
W 2016 roku pełnił rolę chorążego reprezentacji 
Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de 
Janeiro. w 2018r. zakończył karierę sportową. 

 



Janina Ochojska-Okońska 



Janina Ochojska-Okońska 

    Polska działaczka humanitarna, założycielka  
Polskiej Akcji Humanitarnej. w 2011 r. została 
odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi  
w działalności na rzecz budowania 
społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia 
w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy 
zawodowej i społecznej. Jest osobą 
niepełnosprawną od wczesnego dzieciństwa 
(choroba Heinego-Medina). 

 



Nick Vujicic 



Nick Vujicic 

    Australijski ewangelizator i mówca 
motywacyjny pochodzenia serbskiego 
urodzony z rzadką chorobą znaną jako zespół 
tetra-amelia, czyli całkowitym wrodzonym 
brakiem kończyn. Na całym świecie prowadzi 
wykłady na temat niepełnosprawności, 
motywacji i wiary w Boga. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Lj9y0fwU4M  

https://www.youtube.com/watch?v=3Lj9y0fwU4M


Stephen William Hawking 



Stephen William Hawking 

    Brytyjski astrofizyk, kosmolog, fizyk teoretyczny. 
W ciągu trwającej ponad 40 lat kariery naukowej 
zajmował się głównie czarnymi dziurami 
i grawitacją kwantową. Jego publiczne 
wystąpienia i książki popularnonaukowe, 
w których omawiał współczesną kosmologię 
i własne odkrycia, uczyniły z niego akademicką 
sławę. Hawking cierpiał na stwardnienie zanikowe 
boczne, którego postęp spowodował paraliż 
większości ciała. 



Ludwig van Beethoven 



Ludwig van Beethoven 

    Kompozytor i pianista niemiecki, ostatni z tzw. 
klasyków wiedeńskich, a zarazem prekursor 
romantyzmu w muzyce, uznawany za jednego 
z największych twórców muzycznych wszech 
czasów. Mimo że około 25. roku życia zaczął 
tracić słuch, okazał wielką siłę ducha i nie 
zaprzestał tworzenia (do czasu również 
wykonywania) swoich dzieł, nawet w okresie 
całkowitej głuchoty. 



Ray Charles 



Ray Charles 

    Amerykański wokalista, muzyk i pianista, 
uważany za artystę, który ukształtował rhythm 
and blues. w wieku 5 lat Ray zaczął tracić 
wzrok, a mając siedem lat stał się całkiem 
niewidomy.  





Materiały pozyskane ze źródeł 

• https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/311061-ka%C5%BCdy-inny-wszyscy-
r%C3%B3wni 

• https://www.nordangliaeducation.com/our-schools/warsaw/article/2020/6/18/polish-
lesson-in-year-5-impossible-is-only-in-our-head 

• https://pl.wikipedia.org 

• https://sport.trojmiasto.pl/Tenis-stolowy-Natalia-Partyka-o-przelozeniu-IO-i-IP-Cel-sie-nie-
zmienia-n143694.html 

• https://viva.pl/ludzie/wywiady-vivy/janina-ochojska-w-najnowszym-numerze-vivy-109868-
r1/ 

• https://m.telewizjarepublika.pl/nick-vujicic-nie-moglbym-byc-ateista-widzialem-takie-rzeczy-
ktorych-nauka-nie-jest-w-stanie-wyjasnic,59645.html 

• https://www.youtube.com/watch?v=3Lj9y0fwU4M 

• https://www.thetimes.co.uk/article/stephen-hawking-9sxvch2r7 

• https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/895492,ray-charles-legendarny-amerykanski-
muzyk-i-krol-soulu.html 

• https://www.facebook.com/NoweMiastoDlaWas/photos/a.386117608404201/10180028285
49006/?type=3 

 

 


