
WIRTUALNA GALERIA SŁYNNYCH  I INSPIRUJĄCYCH  LUDZI 

NIEWIDOMYCH  I SŁABOWIDZĄCYCH 

 

Co mogą robid ludzie, którzy pozbawieni zostali wzroku? Okazuje się, że pomimo  
niemożności widzenia nadal mogą kontynuowad  pogoo za swoimi marzeniami. 

 Los pozbawił ich wzroku, ale nie odebrał radości korzystania z życia. 
 

Poniższa galeria osób niewidomych , jest  dowodem na to, iż mimo niepełnosprawności 
można normalnie żyd , rozwijad swoje pasje, a nawet  osiągad sukcesy. 

 
 
 

AndreaBocelli-Światowej sławy włoski  tenor, stracił wzrok w wieku 
12 lat. Niepełnosprawnośd nie odebrała artyście wiary w siebie, wręcz 
przeciwnie zmobilizowała do osiągania wytyczonych celów. 
Bocelli z wykształcenia jest prawnikiem. Posiada w repertuarze 13 
albumów studyjnych. Wszystkie sprzedały się w nakładzie ponad 70 
milionów egzemplarzy. Bocelli jest jednym z najlepiej sprzedających 
się artystów w historii muzyki klasycznej. 
https://www.youtube.com/watch?v=RqTOYtN5cIs 
 

 
 
 
 
 

JacobBolotin- niewidomy lekarz. Chłopczyk nie mogąc widzied, 
zaczął rozwijad inne zmysły. Poznawał ludzi na podstawie 
zapachu. W wieku 24 lat ukooczył medyczny college w Chicago i 
został pierwszym niewidomym lekarzem. Głównie leczył choroby 
serca i płuc. Do zdiagnozowania choroby używał uszu i rąk. 
 
 

 

RayCharles– amerykaoski wokalista. Stracił  wzrok w wieku 

siedmiu lat.  Matka nauczyła Raya samodzielności i zadbała o 

jego edukację. W szkole dla niewidomych opanował alfabet 

Braill’a i poznał nuty. Swoją wielką karierę muzyczną 

rozpoczął w pierwszej połowie lat czterdziestych XX wiek.  

Najbardziej znane utwory wylansowane przez wokalistę to 

„Georgia On My Mind”, „Unchain My 

Heart” i „I’ve Got a Woman”. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=RqTOYtN5cIs
https://www.youtube.com/watch?v=gl


EduardDegas– Francuz, jeden z największych malarzy impresjonistycznych kooca XIX wieku.  

Znany szczególnie z obrazów przedstawiających taoczące kobiety. Gdy Degas zaczął mied kłopoty z 

oczami, skłonił się ku rzeźbie i pastelom, jako że te techniki nie wymagały ostrego wzroku. Pierwszy i 

jedyny raz Degas pokazał swoją rzeźbę na szóstej wystawie impresjonistów w 1881. Była to rzeźba 

„Czternastoletnia tancerka”. Po śmierci artysty znaleziono w jego pracowni jeszcze  przeszło 

siedemdziesiąt rzeźb wykonanych z ciemnego wosku.  

 

 

 

Christine Ha-niewidomaMaster Chef. Urodziła się 

zdrowa. Jednak z czasem zaczął rozwijad się u niej tak 

zwany zespół Devica, zapalenie rdzenia i nerwów 

wzrokowych. W efekcie Ha przestała widzied na 

jedno oko w 2004 roku, następnie w 2007 roku 

całkowicie straciła wzrok. W 2012 roku zgłosiła się do 

trzeciej edycji amerykaoskiego Master Chefa i w 

efekcie wygrała program. Christina Ha twierdzi, że 

wbrew pozorom doświadcza w kuchni więcej, 

ponieważ polega na pozostałych zmysłach. 

 

 

 

 

 

Homer - Pierwszy epik, autor „Iliady” i „Odysei”, pochodził  z 

greckiej wyspy Chios. Imię Homer (ślepiec) – sugeruje, iż był 

niewidomy.   

 

 

 

 

 

 



RahsaanRolandKirk–  niewidomy amerykaoski multiinstrumentalista. Po tym jak mistrzowsko 

opanował grę na flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, harmonijce i całym zestawie innych 

instrumentów dętych, artysta zaczął wydobywad miłe dla ucha dźwięki z zegarków czy węży 

ogrodowych. Jakby tego było mało, w pewnym momencie swojej kariery Kirk postanowił grad na 

wszystkich tych instrumentach naraz! https://www.facebook.com/watch/?v=107724051600725 

 

 

 

Alan Lock–niewidomy podróżnik, stracił wzrok w ciągu 6 

tygodni na skutek zwyrodnienia plamki żółtej podczas 

treningów przygotowujących do służby w Królewskiej 

Marynarce Wojennej. Jednak mężczyzna się nie załamał, a 

postanowił zdobyd świat. Od tego czasu podejmował się 

różnych wyzwao, w tym maratonów, których zdołał przebiec 

aż 18 . Alan Lock wraz z grupą profesjonalistów ustanowił 

rekord Guinessa, kiedy jako pierwsza niewidoma osoba 

przemierzył prawie 1000-kilometrowy odcinek wzdłuż 

Bieguna Południowego 

 

 

Joanna Mazur- polska niewidoma lekkoatletka, 
multimedalistka mistrzostw świata i Europy  oraz 
uczestniczka Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2016 
rozgrywanych w Rio de Janeiro.  Medale : W 2016  
na mistrzostwach Europy w Grosotto zdobyła brąz  
na dystansie 100 metrów i złoto na 200 metrów , dwa 
lata później w 2018 roku w Berlinie ( ME) zdobyła brąz 
na 100 metrów, srebro na 200 oraz złoto na 400  
i 1500 metrów .W 2017 roku sięgnęła w Londynie po 
trzy medale Mistrzostw Świata Osób 
Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce  : złoto na 1500, 
srebro na 800 i brąz na 400 metrów. Zwyciężczyni 9. 
edycji „Taoca z Gwiazdami”.  

 

 

 

Oscar-ClaudeMonet–jeden  z najbardziej znanych francuskich malarzy. 

Koncentrował się on przede wszystkim na malowaniu i odwzorowywaniu piękna 

przyrody naturalnej. Jako dojrzały mężczyzna zaczął mied problemy ze wzrokiem. 

https://www.facebook.com/watch/?v=107724051600725


Kiedy Monet przekroczył sześddziesiątkę,  odczuwał zmiany w postrzeganiu kolorów, barwy stały się 

mniej intensywne i wyraziste. Przeszedł dwie operacje okulistyczne, ale choroba postępowała na tyle 

szybko, że u schyłku swego życia,  malarz był już prawie całkowicie niewidomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogród w Sainte-Adresse, 1867                  Kobieta z parasolką, 1875 

 

 

 

MarkAnthonyRiccobono – Amerykanin, niewidomy 
kierowca NASCAR,  który testuje technologie wykonawcze i 
programy edukacyjne dla niewidomych Federacji Narodowej 
USA. Trzy lata temu zupełnie samodzielnie przejechał tor 
wyścigowy Daytona Motor Speedway w unikatowo 
wyposażonym Fordzie Escape Hybrid. Siadając za kółkiem 
swojego auta, mężczyzna zakłada specjalne rękawiczki 
DriveGrip, które sygnalizują mu wibracjami, jak bardzo ma 
skręcid kierownicą. Riccobono korzysta też z poduszek 
SpeedStrip, które informują go, na jaką prędkośd w danym 
momencie może sobie pozwolid. 
 

 

 

 

 

 



MarlaRunyan– amerykaoska lekkoatletka. 

Wzrok zaczęła tracid w wieku ośmiu lat, w wyniku 

degeneracji plamki żółtej. Marla Runyan jest 

trzykrotną mistrzynią USA w biegu na 5000 m. 

Zdobyła cztery złote medale w letnich Igrzyskach 

Paraolimpijskich w 1992 roku (Barcelona). Wzięła 

udział w igrzyskach olimpijskich w Sydney (2000 

r.), rywalizując z pełnosprawnymi sportowcami. 

W biegu na 1500 m zajęła ósme miejsce i 

wyprzedziła wszystkie swoje amerykaoskie 

koleżanki. 

 

 

Stevie Wonder-  jeden z największych, 
najbardziej utalentowanych amerykaoskich 
artystów. Pierwsza płyta niewidomego od 
urodzenia wokalisty została wydana pod 
pseudonimem Little Stevie, w roku 1962.Na 
przełomie lat siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych Wonder koncertował m.in.  
z The Rolling Stones i Paulem  McCartneyem. 
W roku 1976 otrzymał trzy nagrody Grammy. 
Stevie Wonder wydał 30 albumów solowych. 
Najważniejsze płyty to – „Music of My Mind”, 
„Talkingbook”, „In SquareCircle” oraz „Time To 
Love”. Najbardziej znane przeboje Wondera to 
– „I Just Called To Say I love You”, 
„Isn’tSheLovely” i „Happy 
Birthday”.https://www.youtube.com/watch?v=1bGOgY1CmiU&list=PLmDamqxxgHVA5ggcggn63tcHe
Xz2kTaMZ&index=118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1bGOgY1CmiU&list=PLmDamqxxgHVA5ggcggn63tcHeXz2kTaMZ&index=118
https://www.youtube.com/watch?v=1bGOgY1CmiU&list=PLmDamqxxgHVA5ggcggn63tcHeXz2kTaMZ&index=118


 


