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„Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy jeżeli nie pozwolimy, by 
pokonał nas lęk przed własną słabością.”

Jan Paweł II

2



3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych

 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 
roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

 Celem było zwrócenie uwagi na problemy osób z niepełnosprawnością             
i podkreślenie konieczności działań na rzecz integracji osób 
niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. 

 Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych są okazją do zwiększenia 
świadomości publicznej na temat uczestnictwa osób z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami w życiu społecznym, w  działalności naukowej, 
politycznej, w sztuce i kulturze.
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„Pewnego dnia młody Thomas Edison podał swojej mamie kartkę, którą kazał mu jej 
wręczyć dyrektor szkoły. Patrząc na pytający wzrok syna i czytając treść, kobieta nie 
kryła łez: Pani Edison, Pani syn jest za mądry, by uczęszczać do naszej szkoły. Proszę, 
by od tej chwili sama Pani zajęła się jego edukacją, bo my nie jesteśmy w stanie 
sprostać wymaganiom Pani syna. Od tamtej chwili Thomas nigdy nie przekroczył już 
progu żadnej szkoły jako jej uczeń. Jego edukacja zakończyła się po trzech 
miesiącach oficjalnej nauki. Wiele lat później, jako dorosły naukowiec, porządkując 
dokumenty po śmierci matki, znalazł dawny list. Jego rzeczywista treść 
brzmiała: Pani Edison, według nas Pani syn jest niedorozwinięty. Prosimy zabrać go ze 
szkoły, bo się do niej nie nadaje”.

źródło: https://www.mobilex.pl/blog/slynni-niepelnosprawni/
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Thomas Edison

 Thomas Edison opatentował ponad 
1000 wynalazków i stał się jednym 
z najwybitniejszych ludzi swojej 
epoki. Według ówczesnych 
standardów był osobą 
niepełnosprawną.
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„Cały Wszechświat pełen jest życia doskonałych istot.“

Konstanty Ciołkowski  
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Konstanty Ciołkowski  

Konstanty Ciołkowski, urodzony         
w głębi Rosji syn polskiego zesłańca na 
Syberię. Słuch utracił w wieku 10 lat. 
Opracował m.in. teorię lotu rakiety 
uwzględniającą zmianę jej masy na 
skutek stopniowego zużywania paliwa 
i teorię rakiet wielostopniowych. 
Jego dzieło uważa się za początek 
astronautyki.

Źródło: 
http://www.synthex.com.pl/nasz-
blog/91-konstanty-ciolkowski-polski-
slad-w-podboju-kosmosu
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„Jedyną rzeczą, której należy się lękać, jest sam lęk.”

Franklin Delano Roosvelt
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Franklin Delano Roosvelt

Franklin Delano Roosvelt w wieku 39 lat, 
w trakcie wakacji, w wyniku serii 
pechowych zdarzeń (upadek do wody 
w trakcie rejsu, udział w gaszeniu 
pożaru i kąpiel w zimnych wodach 
jeziora) doznał szoku termicznego 
i zachorował na chorobę Heinego-
Medina, wywołaną przez wirus polio. 
Konsekwencją tego był paraliż połowy 
ciała. Do końca życia zmuszony był 
poruszać się na wózku. Został 
czterokrotnie wybrany na fotel 
Prezydenta Stanów Zjednoczonych i jako 
jedyny w historii swojego kraju, był 
prezydentem dłużej niż dwie kadencje.
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„Jestem tym niezdarnym człowiekiem, zawsze kochającym, 
kochającym, kochającym. I kochającym. I nigdy nie 
zostawiającym.” 

Frida Khalo
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Frida Khalo

Będąc jeszcze dzieckiem Frida 
zachorowała na polio. Dorastała 
z jedną nogą krótszą. Problemy 
pogłębiły się, kiedy uległa wypadkowi 
drogowemu. Nikt nie dawał jej szans 
na przeżycie, ponieważ na skutek 
uderzenia doznała złamania 
kręgosłupa w pięciu miejscach. 

W trakcie długich miesięcy 
rehabilitacji rysowała motyle na 
licznych gorsetach ortopedycznych. 
Ojciec Fridy był fotografem i to on 
podarował jej papier, pierwsze płótna 
i farby…

11

źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo



„W blaszanym pogiętym pudełku
mieszkają okruchy tęczy

barwne kamyki
z których Pan Bóg

zrobił mozaikę ziemi
kawałek burzy
kawałek liścia
kawałek wody

pędzelkiem wyleniałym
jak mysi ogonek

dotyka się delikatnie
kamyków świata

przedtem
trzeba pędzel poruszyć

to znaczy poślinić”

Zbigniew Herbert, Nikifor, fragment
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Nikifor Krynicki

Nikifor był żyjącym w ubóstwie 
samotnikiem. Był zatopionym            
w malarskiej pasji artystą, przez 
większość życia uważanym 
za intelektualnie niepełnosprawnego. 
Mówił w sposób bełkotliwy 
i niewyraźny. Dopiero pod koniec życia 
Nikifor Krynicki został doceniony         
i uznany na całym świecie, jako jeden 
z najwybitniejszych przedstawicieli 
prymitywizmu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikifor_Kry
nicki#/media/Plik:Nikifor_Krynicki_01.jpg

13



„Z dala od zgiełku, w odzyskanej ciszy słyszę, jak po mojej 
głowie latają motyle.”

Jean-Dominique Bauby
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Jean-Dominique Bauby

Jean-Dominique Bauby francuski 
dziennikarz, redaktor ELLE, w 1995 
roku doznał udaru mózgu, czego 
skutkiem był całkowity paraliż ciała. 
Znalazł się w tzw. syndromie 
zamknięcia. Mógł jedynie niewiele 
poruszać głową, chrząkać i mrugać 
lewym okiem . Jego terapeuta 
wymyślił sposób komunikacji przy 
pomocy powieki: jedno mrugniecie 
oznaczało TAK, dwa — NIE. Pozostając 
w tym stanie, napisał książkę 
Skafander i motyl.
źródło: https://quotepark.com/pl/autorzy/jean-
dominique-bauby/
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„Na kole życia znajduje się wiele szczebli. Najpierw 
jesteśmy tu po to, aby odkryć nowe możliwości.“

Ray Charles
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Ray Charles

Ray Charles - amerykański wokalista, 
muzyk i pianista, uważany za artystę, 
który ukształtował rhythm and blues. 

źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ray_Charles
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„Gdy nad moją przyszłością zawisły ciemne chmury, ku 
swemu zaskoczeniu odkryłem, że jeszcze bardziej cieszę się 
życiem. I wreszcie zacząłem robić postępy w moich 
badaniach.”

Stephen Hawking
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Stephen Hawking

Brytyjski fizyk teoretyczny                          
i matematyczny, specjalizujący się 
w astrofizyce, w tym kosmologii, 
a także wpływowy popularyzator tych 
dziedzin.

Zajmował się głównie czarnymi 
dziurami i grawitacją kwantową.

Po rozpoznaniu ALS (stwardnienie 
zanikowe boczne), stopniowo tracił 
władzę nad kończynami i głosem. 

Do końca życia był sparaliżowany.

Mawiał, że „w życiu nie chodzi o to, 
by patrzeć pod nogi, lecz 
w gwiazdy”.
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„Jeśli ktoś nie widzi oczami, nie oznacza to wcale, że nie 
dostrzega ważnych rzeczy.”  

Stevie Wonder
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Stevie Wonder

Urodził się przedwcześnie. Wzrok 
stracił w skutek retinopatii 
wcześniaczej oraz poprzez zbyt silne 
stężenie tlenu jakie zostało mu 
podane w inkubatorze. Profesjonalną 
karierę zaczynał w wieku 12 lat. 
Stevie Wonder jest ogromnym 
optymistą. Bez względu na to o czym 
śpiewa stara się nieść przesłanie 
wiary, nadziei i pozytywnej energii. 

źródło: https://narencie.pl/slynni-
niepelnosprawni-cz-i-muzycy/
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„Śpiew zapewnia prawdziwe poczucie beztroski. Jeśli 
śpiewam, gdy jestem sam, czuję się wspaniale. To jest 
wolność.”

Andrea Bocelli
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Andrea Bocelli

Andrea Bocelli jest włoskim 
śpiewakiem, tenorem, kompozytorem, 
autorem piosenek, producentem 
muzycznym    
i multiinstrumentalistą. 

Przyszedł na świat z wrodzoną jaskrą.         
Nie widział w ogóle na lewe oko, 
w prawym jedynie rozróżniał kontury. 
Odczuwał przez cały czas silny ból 
oczu. Jego mama odkryła, że muzyka 
jest dla niego jedynym sposobem 
pocieszenia, szczególnie muzyka 
klasyczna. 
Źródło: https://zyciorysy.info/andrea-bocelli/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrea_Bocelli
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„Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby 
nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było 
wszystko.”

Albert Einstein
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