
PRZEŁAMUJĄC FALE 

NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE 

 

HERMANN MAIER (1972 - ) 

NARCIARZ ALPEJSKI, WIELOKROTNY MISTRZ OLIMPIJSKI              

I ŚWIATA ORAZ ZDOBYWCA PUCHARU ŚWIATA.  

JEDEN Z NAJLEPSZYCH ALPEJCZYKÓW WSZECHCZASÓW 

 

Nic nie mogło go 

powstrzymać przed 

powrotem na stok. 

 

 

 

 

 

 

 Po spektakularnym upadku z wysokości kilkunastu metrów (prędkość 

– 120 km/h) podczas igrzysk w Nagano, podniósł się jakby nigdy nic i 

kilka dni później zdobył złoty medal w supergigancie. 

 Po wypadku motocyklowym (położył pojazd na jezdni, ratując życie) 

groziła mu amputacja kończyny. Mimo to, kilka lat później, z 32 cm, 

tytanową śrubą w kontuzjowanej nodze, wrócił do sportu i został 

mistrzem świata w supergigancie. 
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ALBERT EINSTEIN (1879 - 1955) 

FIZYK, NOBLISTA, TWÓRCA TEORII WZGLĘDNOŚCI  I JEDEN       

Z „OJCÓW” MECHANIKI KWANTOWEJ. 

JEDEN Z NAJWYBITNIEJSZYCH NAUKOWCÓW W HISTORII 

 

Mimo kłopotów w szkole, został ikoną 

świata nauki. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nie potrafił mówić do trzeciego roku życia, a większość nauczycieli 

uważała go za lenia i mało utalentowanego ucznia. 

 Przez kilka lat po studiach pracował w urzędzie patentowym i dorabiał 

na korepetycjach, nie mogąc znaleźć lepiej płatnego zajęcia 

 Jego sytuację zmieniło dopiero opublikowanie Ogólnej Teorii 

Względności w 1905 roku. 
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JEAN-DOMINIQUE BAUBY (1952 - 1997) 

FRANCUSKI DZIENNIKARZ, REDAKTOR MAGAZYNU ELLE.  

AUTOR BESTSELLEROWEJ KSIĄŻKI „MOTYL I SKAFANDER” 

 

 

Napisał książkę przy 

pomocy tylko jednego 

oka. 

 

 

 

 

 

 

 W wieku 43 lat doznał rozległego udaru mózgu. Obudził się po trzech 

tygodniach całkowicie sparaliżowany. Nie mógł mówić, zaszyto mu też 

z obawy przed infekcją jedno oko. 

 Mrugając jedynym zdrowym okiem w trakcie sesji z udziałem 

specjalnej tablicy z literami, podyktował książkę, która pozwoliła 

poznać emocje osoby z „syndromem zamknięcia”. 
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BETHANY HAMILTON (1990 - ) 

AMERYKAŃSKA SURFERKA, ZWYCIĘŻCZYNI PRESTIŻOWYCH 

ZAWODÓW SURF 'N' SEA PIPELINE WOMEN'S PRO W 2014 r. 

 

 

Pływa na desce mimo 

braku jednej ręki. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gdy miała 13 lat żarłacz tygrysi odgryzł jej lewe ramię, a dziewczynka 

straciła 60% swojej krwi 

 Kilka miesięcy później Bethany wróciła do startów, zdobywając 

ogromną popularność (nagroda Teen Choice Award) i wygrywając 

krajowe zawody dla nastolatków 

 Do dziś startuje z powodzeniem w zawodach surfingowych na całym 

świecie 
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HARRY BERNSTEIN (1910 - 2011) 

PISARZ, PUBLICYSTA, EDYTOR I KOREKTOR TEKSTÓW  

AUTOR BESTSELLEROWEJ KSIĄŻKI „NIEWIDZIALNY MUR” 

 

 

Zdobył sławę i 

uznanie w wieku 

96 lat. 

 

 

 

 

 

 

 Swoją pierwszą powieść zaczął pisać tuż po śmierci ukochanej żony. 

Miał wtedy 93 lata i od ponad trzech dekad przebywał już na 

emeryturze 

 Książka stała się przebojem na całym świecie w 2006 roku, gdy 

Bernstein miał już 96 lat. Przed śmiercią napisał jeszcze trzy kolejne 

pozycje. Wszystkie spotkały się z uznaniem czytelników. 
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NICK VUJICIC (1982 - ) 

TRENER PERSONALNY I MÓWCA MOTYWACYJNY, 

PODEJMUJĄCY TEMATYKĘ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I WIARY.  

ZAGRAŁ GŁÓWNĄ ROLĘ W FILMIE „CYRK MOTYLI” 

 

Zyskał ogromną popularność na całym 

świecie, mimo że urodził się bez rąk i nóg. 

 

 

 

 

 

 

 

 Urodził się bez kończyn, jedynie z jedną zdeformowaną stopą. 

 W wieku 10 lat próbował popełnić samobójstwo w wyniku szkolnych 

prześladowań. Później nauczył się jednak czesać, golić, myć zęby, 

odbierać telefon, a nawet jeździć na deskorolce i grać w golfa. 

 Dziś jest cenionym mówcą i motywatorem. Założył fundację „Życie bez 

kończyn”, ukończył studia, ożenił się i ma dwójkę dzieci 
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RAY CHARLES (1930 - 2004) 

WOKALISTA, MUZYK I PIANISTA, UCHODZĄCY ZA „OJCA” 

RHYTHM & BLUESA I POPULARYZATORA COUNTRY 

JEDEN Z NAJWYBITNIEJSZYCH MUZYKÓW WSZECHCZASÓW 

 

Wokalista nr 2. w historii 

(Rolling Stone) mimo braku 

wzroku od 7 roku życia. 

 

 

 

 

 

 

 Wzrok zaczął tracić w wieku 5 lat tuż po tym, jak był świadkiem 

utonięcia swego brata 

 Nim ukończył szkołę, został sierotą 

 Na początku lat 60-tych nagrał jedne z największych klasyków muzyki 

współczesnej: „Georgia on my mind”, „Hit the road Jack” i „I can’t stop 

loving you”. 
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STEPHEN KING (1947 - ) 

NAJPOCZYTNIEJSZY PISARZ GROZY W HISTORII LITERATURY. 

SPRZEDAŁ 350 MILIONÓW KSIĄŻEK, A 93 SPOŚRÓD NICH 

ZEKRANIZOWANO. 

 

 

Jego debiutancką powieść 

„Carrie” odrzuciło 30 

wydawnictw. 

 

 

 

 

 

 Zanim zdobył rozgłos, pracował w szkole oraz mieszkał z żoną i 

malutkim dzieckiem w niewielkim mieszkanku.  

 Wielokrotnie odrzucana „Carrie” w końcu została wydana, stała się 

bestsellerem i zapewniła Kingowi fortunę 

 Najgłośniejsze tytuły jego autorstwa to: „Lśnienie”, „Miasteczko 

Salem”, „To”, „Misery”, „Skazani na Shawshank” i „Zielona Mila”. 
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THOMAS ALVA EDISON (1847 - 1931) 

WYNALAZCA, KTÓRY OPATENTOWAŁ PONAD 1000 SWOICH 

ODKRYĆ. ZAŁOŻYŁ MAGAZYNU NAUKOWEGO „SCIENCE”, 

CHOĆ SAM NIE UKOŃCZYŁ ŻADNEJ SZKOŁY 

 

 

Żarówkę, która przyniosła mu 

wiekopomną sławę, udało mu się 

uzyskać dopiero po tysiącu nieudanych 

prób 

 

 

 

 

 Choć w szkole był najgorszym uczniem, w domu czytał setki książek. 

 Już w dzieciństwie był lokalnym ekspertem od telegrafu, choć w 

młodym wieku utracił częściowo słuch w jednym uchu. 

 Uważa się go za wynalazcę m.in. żarówki, silnika, płyty gramofonowej, 

taśmy filmowej, betoniarki, chłodziarki, dyktafonu i… krzesła 

elektrycznego. 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827) 

KOMPOZYTOR EPOKI ROMANTYZMU; KLASYK WIEDEŃSKI. 

UWAŻANY ZA JEDNEGO Z NAJWYBITNIEJSZYCH ARTYSTÓW 

WSZECHCZASÓW. 

 

Od 25-ego roku życia był niemal zupełnie 

głuchy. W tym czasie stworzył swoje 

największe dzieła. 

 

 

 

 

 

 

 Choć popularność przyniosły mu już pierwsze dzieła, do historii 

przeszedł głównie dzięki utworom skomponowanym po 30-tce. 

 Wtedy to powstały m.in.: III symfonia „Eroica”, IX symfonia „Radości”, 

opera „Fidelio”, bagatela „Dla Elizy” oraz sonaty: patetyczna i 

księżycowa. 

 Beethoven do końca życia ignorował swoje kalectwo   

 



PRZEŁAMUJĄC FALE 

NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE 

 

STEPHEN HAWKING (1942 - ) 

ASTROFIZYK I KOSMOLOG, UCHODZĄCY ZA 

NAJWYBITNIEJSZEGO ŻYJĄCEGO SPECJALISTĘ OD CZARNYCH 

DZIUR I GRAWITACJI KWANTOWEJ 

 

Od młodości cierpi 

na stwardnienie 

rozsiane i jest 

sparaliżowany. 

 

 

 

 

 

 Pierwsze objawy choroby pojawiły się w wieku 21 lat. Choć lekarze nie 

dawali mu więcej niż 2 lata życia, dożył spokojnej starości, doczekał się 

trójki dzieci i nadal jest aktywny zawodowo, mimo niemal całkowitego 

paraliżu kończyn i utraty głosu. 

 Już jako niepełnosprawny zdobył tytuł profesora i napisał 

najważniejszą naukową książkę XX wieku: „Krótką historię czasu”. 

 Pisze i porozumiewa się ze światem za pomocą specjalnego programu 

komputerowego i syntezatora mowy. 


