
KTOŚ  TAKI  JAK  TY…



MOJA NIE-ZWYKŁA HISTORIA…
Każdy rodzic chce, by jego dziecko było wyjątkowe… 

i ja (z dumą muszę to powiedzieć) taka właśnie jestem. 
Wyjątkowość swą zawdzięczam pewnemu Jegomościowi –
Dodatkowemu Chromosomowi, z którym przyszło mi się zaprzyjaźnić 
zanim jeszcze przyszłam na świat. 

Zwą go Zespołem Downa albo Trisomią 21 
chromosomu. Skąd nazwa „Zespół”? 
Ponieważ przy zapisie genetycznym jaki posiadam, 
występują typowe cechy mojego wyglądu a część nie 
jest w ogóle widoczna. Razem tworzą swego rodzaju 
zespół. 



On też zafundował mi tę radość i żywiołowość, 
której niejeden i niejedna z Was z pewnością może mi pozazdrościć. 

Mam inne potrzeby niż Wy, 
różni nas też temperament, 
zainteresowania, 
a do osiągnięcia celu 
potrzebuję więcej czasu, pracy 
i nade wszystko cierpliwości. 

Musicie wiedzieć, że osoby 
z Zespołem Downa są 
wyjątkowo pogodne 
i dobrze nastawione do życia. 
Lubią ludzi i chętnie 
przebywają w ich towarzystwie.



Za przyczyną wspomnianego „Towarzysza” mój wygląd różni się nieco 
od wyglądu moich rówieśników. Zauważyć u mnie możesz:

 skośne ustawienie oczodołów

 małe gałki oczne

 krótkie, wąskie i skośne szpary 
powiekowe

 jasne plamki na tęczówce oka

 krótki grzbiet nosa

 uszy małe, nisko osadzone

 usta grube, popękane, 
wywinięta warga dolna

 szyja krótka, z fałdem skórnym

 spory odstęp pomiędzy paluchem i 
drugim palcem u stóp (obustronnie)

 bruzda sandałowa na podeszwie

 przebieg linii głównej na dłoniach 
w sposób poprzeczny



Odnoszą sukcesy…

Odnoszą sukcesy



Karen Gaffney, amerykańska sportsmenka.
W 2001 r. jako pierwsza osoba z zespołem Downa 
przepłynęła wpław Kanał La Manche. 
Do jej największych sukcesów należy podwójne 
złoto zdobyte na igrzyskach olimpijskich. 
Podróżuje po całym świecie jako 
mówca motywacyjny.

Ángela Bachiller, hiszpańska polityk.
Jako pierwsza osoba z zespołem Downa 
zasiadła w radzie miasta w Valladoid. 
W swojej pracy skupia się na walce 
o prawa dla osób niepełnosprawnych.

Pablo Pineda, 
hiszpański aktor i nauczyciel.
Jako pierwsza osoba z Zespołem 
Downa zdobył dyplom wyższej 
uczelni. Historia jego życia stała 
się inspiracją do nakręcenia filmu: 
„Ja też!”, gdzie Pablo zagrał 
samego siebie.



Jamie Brewer, aktorka i modelka.
W lutym 2015 r. jako pierwsza kobieta 
z Zespołem Downa wzięła udział 
w nowojorskim tygodniu mody.

Piotr Swend, aktor.
Występuje w serialu „Klan”, 
jest także aktorem Teatru 21 
w Warszawie, który wystawia 
spektakle z udziałem osób 
z Zespołem Downa.

Madeline Stuart, australijska 
supermodelka
Regularnie bierze udział 
w pokazach mody na całym świecie. 
Angażuje się w walkę o prawa dla 
osób wykluczonych. 
Stworzyła własną kolekcję ubrań.







„Wiesz kiedy zaczyna się szczęście? 

Wtedy kiedy człowiek przestaje się bać, tego co ludzie powiedzą…”

Guus Kuijer


	Slide Number 1
	Moja Nie-zwykła historia…
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

