Wielcy niepełnosprawni

„NIEWAŻNE, JAK ZŁE WYDAJE SIĘ
ŻYCIE, ZAWSZE JEST COŚ, CO
MOŻESZ ROBIĆ I OSIĄGNĄĆ W TYM
SUKCES. DOPÓKI
TRWA ŻYCIE, TRWA NADZIEJA”
STEPHEN HAWKING
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Frida Kahlo

teacherAnka

 Okoliczności,

w których Frida Kahlo zajęła się
malarstwem, były niezwykłe. Wszystko zaczęło się od
pewnego wypadku autobusowego, do którego doszło, kiedy
dziewczyna wracała ze szkoły wraz ze swoim przyjacielem.
Na skutek uderzenia jedna z poręczy przebiła ją na wylot,
łamiąc jej żebra, kręgosłup w trzech miejscach, lewą nogę
w jedenastu, a prawą miażdżąc, uszkadzając nerkę i
wychodząc przez pachwinę. Widok był straszny i
zdumiewający zarazem, bowiem jej zmasakrowane nagie
ciało (zerwało z niej ubranie) pokrywała złota farba w
proszku, który wysypał się jednemu z pasażerów feralnego
autobusu.
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 Lekarze nie dawali jej dużych szans, ale dziewczyna cudem

przeżyła. Zyskała natomiast pasję, której oddawała się do
końca życia - sztukę. Bowiem to właśnie w ciągu długich
miesięcy, kiedy leżała unieruchomiona w łóżku, oglądała
albumy i uczyła się malować.
 Energia artystki zaskakuje
wobec cierpienia, jakiego
doświadczała przez całe życie.
W dzieciństwie przechodziła
chorobę Heinego-Medina, w
konsekwencji czego została
kaleką.
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 Niepełnosprawność ta pogłębiła się na skutek poważnych

urazów odniesionych podczas wypadku. Potem cały czas
Frida Kahlo miała problemy z poruszaniem się. Rok przed
śmiercią amputowano jej nogę.
 W

sumie przeszła ponad
trzydzieści operacji. Ból czuła
nieustannie.
Nie
tylko
fizyczny.
Jej
największą
tragedią było to, że nie mogła
urodzić Diegowi wymarzonych
dzieci. Próbowała trzykrotnie,
wbrew zaleceniom lekarzy.
Niestety, nie udało jej się
donosić ciąży.
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 Jej prace, często szokujące, obrazują ból i surowe życie

kobiet. Wiele z nich (55 spośród 143) to autoportrety, pełne
osobistej symboliki, często bazującej na odniesieniach do
anatomii. Frida mówiła o swojej pracy: „nigdy nie maluję
fikcji, przedstawiam moje własne życie”.
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Władysław Strzemiński
 Polski malarz, teoretyk sztuki, publicysta,

pedagog z kręgu konstruktywizmu.
Pionier konstruktywistycznej awangardy
lat 20. i 30. XX wieku; twórca teorii
unizmu. Urodził się 21 listopada 1893 w
Mińsku, zmarł 26 grudnia 1952 w Łodzi.
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 Ludzie zostają artystami z różnych powodów. Jedni od

dziecka czują powołanie i za jego głosem podążają, innych
inspirują
rodzice
czy
środowisko.
Władysława
Strzemińskiego na drogę sztuki skierował granat ręczny.
Skutecznie zakończył jego karierę wojskową i dał mu dużo
czasu na inne zajęcia. Takie jak rysowanie i malowanie.
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 Bez

ręki, nogi, słabo widzący na jedno oko. Był
wielowymiarową
postacią,
malarzem,
grafikiem,
projektantem, teoretykiem sztuki. Najbardziej zapomniany
geniusz w historii polskiej sztuki. Artysta po wypadku stał się
niepełnosprawny do końca życia. Na szpitalnym łóżku, gdzie
miesiącami był rehabilitowany zgłębiał tajniki malarstwa.
Jako pacjent pozostawał jednocześnie studentem - sam dla
siebie stworzył rodzaj "uczelni".
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Nick Vujicic
 Urodził się w 1982 r. z zespołem tetra-

amelia. To bardzo rzadka choroba
genetyczna powodująca, że dziecko
przychodzi na świat pozbawione kończyn.
Mimo swojej niepełnosprawności nauczył
się normalnie funkcjonować w życiu
codziennym, założył też rodzinę. Obecnie
jest jednym z najbardziej znanych i
rozpoznawalnych
tzw.
mówców
motywacyjnych.
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 Obecnie samodzielnie pisze, używa komputera i telefonu,

czesze się, myje zęby, goli się. Potrafi też grać w golfa, pływać,
surfować na desce i grać na perkusji. Pisze książki, wystąpił w
nagradzanym amerykańskim filmie "Cyrk motyli" Joshui
Weigela.
 Jest mężem i ojcem, jest też najpopularniejszym mówcą na
świecie.
 Odwiedził dotąd z wystąpieniami ponad 50 krajów. Poznał 13
prezydentów, występował przed 8 rządami.
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Ludwig van Beethoven
 Nigdy

nie usłyszał swej IX
Symfonii. Od 28. roku życia tracił
słuch, porozumiewał się za
pomocą notatek. Mógł się poddać,
lecz tego nie zrobił, słyszał
muzykę w wyobraźni i nadal
komponował.
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Andrea Bocelli
 Śpiewak,

tenor, kompozytor, autor
piosenek, producent muzyczny i
multiinstrumentalista. Jest najlepiej
sprzedającym się śpiewakiem operowym
na świecie i jednym z artystów z
największą
liczbą
sprzedanych
wydawnictw muzycznych w historii.
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 Andrea urodził się w rodzinie Alessandro i Edi Bocellich.
 Lekarze radzili jego rodzicom, aby dokonali aborcji, ponieważ

zgodnie z wynikami badań przewidywali, że Bocelli urodzi się
z niepełnosprawnością. Od urodzenia Bocelli miał problemy
ze wzrokiem, zdiagnozowano u niego wrodzoną jaskrę.
Decyzja matki o urodzeniu go i odrzuceniu sugestii lekarza
stała się dla niego inspiracją do opowiadania się przeciw
aborcji.
 W wieku dwunastu lat doznał wylewu krwi do mózgu, kiedy
grał w piłkę nożną, w wyniku czego całkowicie utracił wzrok.
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Stevie Wonder

 Amerykański piosenkarz soulowy,

kompozytor,
producent
oraz
multiinstrumentalista. Jest jednym
z artystów z największą liczbą
sprzedanych albumów w historii.
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 Urodził się sześć tygodni przed terminem cierpiąc na

retinopatie wcześniaczą, która dotyka średnio 10-15 procent
wcześniaków. Przyczyną ślepoty został błąd personelu
szpitalnego, który podał nadmierną ilość tlenu do inkubatora,
co w efekcie wywołało utratę wzroku.

https://www.youtube.com/watch?v=1bGOgY1CmiU
https://www.youtube.com/watch?v=jN2AdOjI4FI
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Thomas Edison
 Opatentował

ponad
tysiąc
wynalazków, ale nie było wśród
nich tego, który przydałby mu
się najbardziej – aparatu
słuchowego. Pytany o powody
tego przeoczenia odparł, że cisza
pomaga mu skoncentrować się
na
pracy.
Choć
wynalazł
fonograf, nigdy nie usłyszał
odtwarzanej na nim muzyki.
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 Formalną edukację zakończył po trzech miesiącach – w szkole

uznano go za opóźnionego w rozwoju.
 Według współczesnych lekarzy
Edison miał 80% utratę słuchu.
Przyczyną była prawdopodobnie
postępująca
głuchota,
spowodowana powikłaniami po
szkarlatynie.
 Był
założycielem
koncernu
General Electric i twórcą Menlo
Park – pierwszego instytutu
naukowo-badawczego. To tam
udoskonalano
żarówkę
oraz
dokonano tylu wynalazków, że
Edisona okrzyknięto czarodziejem
z Menlo Park.
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Karl Steinmetz
 Steinmetz

odziedziczył po ojcu
karłowatość i wygięcie kręgosłupa
objawiające się pokaźnym garbem.
Urodził się też z dysplazją stawu
biodrowego i poważną wadą wzroku.
Ze swoją aparycją nie miał szans na
sukcesy towarzyskie, więc skupił się
na pracy.
 Inżynier
elektryk,
który
sam
opatentował 200 wynalazków.
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 Urzędnik amerykańskiego biura

imigracyjnego
nie
chciał
przepuścić
przez
granicę
„garbatego karła”. Kolega, który
namówił go na przyjazd do USA,
przekonał funkcjonariusza, że w
wątłym ciele kryje się geniusz.
 Cztery lata później urodzony we
Wrocławiu Karl Steinmetz był już
szefem biura konstrukcyjnego
koncernu
General
Electric.
Później został dyrektorem ds.
badań i rozwoju oraz prezesem
Amerykańskiego Stowarzyszenia
Inżynierów Elektryków.
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 To jemu zawdzięczamy, że w naszych

gniazdkach płynie prąd zmienny.
Zasady działania maszyn zasilanych
prądem przemiennym były tak trudne,
a ich projektowanie wymagało tylu
obliczeń, że nie radziła sobie z tym
większość inżynierów.
 Steinmetz
opracował uproszczoną
metodę
analizy
obwodów
elektrycznych
za
pomocą
liczb
zespolonych, wykładaną wkrótce na
każdej politechnice.
 Usunął w ten sposób największą
przeszkodę dla rozwoju przemysłu
elektrycznego i masowej produkcji
urządzeń zasilanych prądem.
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Albert Einstein, Nikola Tesla,
Karl Steinmetz

Albert Einstein
 Urodziła się 14 marca 1879 w Ulm,

zmarł 18 kwietnia 1955 w Princeton –
fizyk teoretyczny i laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie fizyki w 1921 roku za
„wkład do fizyki teoretycznej, zwłaszcza
opis prawa efektu fotoelektrycznego”.
 Twórca szczególnej teorii względności i
autor równoważności masy i energii,
opisywanej wzorem E = mc^2.
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 Naukowcy z uniwersytetów Cambridge i Oksford odkryli, że u

Einsteina występowały
Aspergera.

objawy

typowe

 Zdaniem naukowców u Einsteina

objawy
syndromu
Aspergera
występowały już w dzieciństwie
Już jako dziecko Einstein był
samotnikiem i często obsesyjnie
powtarzał
pojedyncze
zdania.
Prowadząc
wykłady
swoim
zachowaniem notorycznie wprawiał
słuchaczy
w
zakłopotanie.
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dla

syndromu

Stephen Hawking
 Urodził

się 8 stycznia 1942 w
Oksfordzie, zmarł 14 marca 2018 w
Cambridge – brytyjski astrofizyk,
kosmolog, fizyk teoretyczny.
 W ciągu trwającej ponad 40 lat kariery
naukowej
zajmował
się
głównie
czarnymi
dziurami
i
grawitacją
kwantową.
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 Gdy w 1963 r. zdiagnozowano u niego stwardnienie zanikowe

boczne (ALS), dawano mu pięć lat życia. Przeżył 76 lat.
 Choroba postępowała, a on miał na utrzymaniu żonę i troje
dzieci. Im chciał zapewnić byt, sobie – kosztowną opiekę. Od
1974 r. nie mógł już o własnych siłach podnieść się z łóżka,
przeszedł tracheotomię i stracił głos. Potrzebował pieniędzy i
znalazł sposób, by je zarobić. W 1988 roku wydał „Krótką
historię czasu” – książka stała się światowym bestsellerem, a
Hawking nie musiał się już nigdy martwić o finanse.
 Mógł rozwijać swoje teorie
bo – jak powiedział w
swoje 60. urodziny –
został mu tylko mózg
„zamknięty w skorupce
orzecha”.
teacherAnka
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