
CZY INNY ZNACZY GORSZY? 



CZY TO JEST MOŻLIWE… 



Bartosz Ostałowski jest jedynym      
na świecie profesjonalnym kierowcą 
sportowym, który prowadzi… stopą. 
Posiada międzynarodową licencję 
wyścigową FIA i z sukcesami 
rywalizuje na równych zasadach      
ze sprawnymi kierowcami. 



Oscar Pistorius to południowoafrykański 
lekkoatleta, biegacz niepełnosprawny. 
Uczestnik paraolimpiad, gdzie zdobył sześć 
złotych medali. 
 
15 lipca 2007 na mitingu IAAF, biegnąc          
na specjalnych protezach z włókna 
węglowego, wystąpił jako pierwszy 
niepełnosprawny biegacz razem                             
ze sprawnymi zawodnikami.  



Ludwig van Beethoven to niemiecki 
kompozytor i pianista, ostatni z tzw. klasyków 
wiedeńskich, a zarazem prekursor 
romantyzmu w muzyce, który uznawany jest 
za jednego z największych twórców 
muzycznych wszech czasów.  
 
Beethoven pomimo faktu, że zaczął tracić 
słuch w wieku 26 lat (to prawdopodobnie 
najstraszniejsza rzecz, jaka może przytrafić się 
kompozytorowi), z powodzeniem tworzył, a 
większość jego najsłynniejszych i najbardziej 
docenianych utworów została napisana, gdy 
był już całkowicie głuchy. 



Stephen Hawking był brytyjskim 
astrofizykiem, kosmologiem oraz fizykiem.   
 
Kiedy miał 19 lat, zdiagnozowano u niego 
stwardnienie zanikowe boczne. Choć choroba 
przykuła go do wózka inwalidzkiego                      
i uniemożliwiła normalną komunikację                    
z otoczeniem, mężczyzna nigdy nie zaprzestał 
w rozwijaniu swojego genialnego umysłu.  
 



Jean-Dominique był znanym francuskim 
dziennikarzem, który w wieku 43 lat doznał 
udaru mózgu, co nie przeszkodziło mu aby 
realizować się w zawodzie dziennikarza.          
W jeden rok napisał książkę mrugając… 
jednym okiem.  

Christopher Reeve – 
najbardziej znany szerszej 
widowni z roli Supermana –  
został w 1995 roku całkowicie 
sparaliżowany po upadku z 
konia. Postanowił jednak, że 
nadal będzie pracował w 
branży filmowej.  



Jan Mela to polski podróżnik i działacz 
społeczny. Najmłodszy w historii zdobywca 
dwóch biegunów w jednym roku, a zarazem 
pierwsza osoba z niepełnosprawnością (brak 
jednej ręki i jednej nogi), która tego 
dokonała.   



Peter Dinklage to amerykański aktor. 
Wystąpił m.in. w roli Tyriona Lannistera                
w serialu Gra o tron. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie wzrost aktora – całe 
1.35 m. Śledząc jego aktorską drogę (już jako 
dziecko grywał w szkolnych 
przedstawieniach) można zauważyć, że niski 
wzrost nigdy nie stanowił dla aktora 
kompleksu, stając się wręcz jego atutem. 



Jerzy VI – król Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej                         
i dominiów, cesarz Indii, król Indii, król 
Irlandii. Brat Edwarda VIII i jego następca. 
Jąkanie, które towarzyszyło królowi od 
zawsze, nie przeszkodziło w sprawowaniu tak 
ważnej funkcji w państwie. 
 
Zyskał popularność i szacunek, gdy podczas 
niemieckich nalotów na Londyn nie opuścił 
miasta, mimo że pałac był bombardowany 
dziewięć razy.  



To, co łączy wymienione osoby, to fakt, że 
nie postrzegają swojej inności jako 

ograniczenia, ale jako szansę na zrobienie 
czegoś dobrego. Przez swoją „inność” mogą 

skuteczniej zwracać uwagę na jakiś 
problem. Dzięki hartowi ducha i 

wytrwałości Ci ludzie wznoszą się ponad 
własne ograniczenia i dokonują wielkich 

rzeczy… 



Pamiętaj!  
Każdy z nas jest inny i             

każdy z nas może spełniać 
swoje marzenia! 


