
     
 

THOMAS EDISON 

 

Oficjalna edukacja tego wynalazcy skończyła się już na etapie szkoły podstawowej. 

Według nauczycieli zadawał on za dużo pytań i w ogóle nie odrabiał pracy domowej. Po tym 

jak został wyrzucony ze szkoły zaczął uczyć się w domu razem ze swoim ojcem. W latach 

młodości założył „fabrykę wynalazków”, której celem było dokonywanie przełomowych 

odkryć raz na pół roku i mniej istotnych raz na 10 dni. Swojego kolegę chciał wypuścić jak 

balon w powietrze albo podłączał do kocich ogonów przewody, aby wytworzyć ładunek 

elektryczny. Po wynalezieniu żarówki założył firmę, która w 1911 roku przekształciła się 

w działającą do dziś (obecnie największą na świecie spółkę kapitałową) firmę General 

Electric. 

 

WALT DISNEY 

Początki jego kariery były wyzwaniem dla jego charakteru. Gdy zaczął pracować dla gazety 

został szybko zwolniony, ponieważ według redaktora brakowało mu wyobraźni 

i dobrych pomysłów. Następnie próbował swoich sił w różnych przedsięwzięciach 

biznesowych, z których większość zakończyła się zupełnym fiaskiem. Dopiero 

gdy spróbował swoich sił w przemyśle filmowym, zaczął odnosić wielkie sukcesy. W 1931 

otrzymał Oscara za wymyślenie historii o rozpoznawalnej wszędzie myszce. W sumie  

otrzymał 46 nominacji oraz 26 nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej! 

 

 



     
 

KUBA BŁASZCZYKOWSKI 

Piłkarską przygodę zaczął bardzo wcześnie. Miał niewiele ponad 7 lat, gdy wraz ze starszym 

bratem Dawidem rozpoczął treningi w Rakowie Częstochowa. Już wtedy musiał wykazać się 

wielką wytrwałością – dzień w dzień podążał na przystanek PKS w rodzinnych 

Truskolasach, by następnie pokonywać 25-kilometrową odległość do siedziby klubu. Po 

ośmiu latach zbierania piłkarskich szlifów w Częstochowie trafił do Górnika Zabrze. W tym 

czasie w jego życiu wydarzyła się wielka tragedia, ojciec ugodził matkę nożem, która zmarła 

przy, 11 letnim wtedy, chłopcu. Ojciec trafił do więzienia. Epizod w szkółce tego klubu nie 

trwał jednak zbyt długo – kilka miesięcy później wrócił w rodzinne strony i zakotwiczył w 

IV-ligowym KS Częstochowa. Początek roku 2005 okazał się okresem przełomowym. Testy 

do potentata polskiej ekstraklasy – Wisły Kraków. Wielu dziwiło się, dlaczego sztab 

trenerski mistrza Polski traci czas na testowanie nieznanego zawodnika z IV ligi, jednak 

trener Werner Liczka bardzo szybko dostrzegł jego talent i docenił niepowtarzalną 

pracowitość. W marcu 2006 roku po raz pierwszy został powołany do reprezentacji 

narodowej. Później awans do  drużyny  Borussii Dortmund i opaska kapitana drużyny 

narodowej. W 2014 miał bardzo poważną kontuzję i musiał wycofać się z gry na dłuższy 

czas. Dopiero po wielu miesiącach wrócił na murawę odnosząc kolejne sukcesy. Do tej pory 

gra w reprezentacji Polski.      

 

ADELE 

Urodziła się 5 maja 1988 roku w szpitalu North Middlesex w dzielnicy Tottenham w 

Londynie
 
jako córka osiemnastoipółletniej, niezamężnej Penny Adkins oraz walijskiego 

hydraulika Marka Evansa, który opuścił rodzinę dwa lata później. Zaczęła śpiewać w wieku 

czterech lat, kiedy to zafascynowała się brzmieniem różnych głosów. Jak sama przyznała w 



     
 

jednym z wywiadów, w dzieciństwie częściej śpiewała, niż czytała. Jako pięciolatka zaczęła 

występować na przyjęciach wydawanych przez jej matkę. W 1997 roku, czyli w wieku 

dziewięciu lat, przeprowadziła się z matką do Brighton. W 2003 roku Adele została przyjęta 

do Brytyjskiej Szkoły Sztuki Widowiskowej i Technologii, gdzie chodziła do klasy z takimi 

piosenkarkami, jak Leona Lewis czy Jessie J. Artystka ukończyła naukę w szkole w maju 

2006 roku. Po jej ukończeniu planowała zostać szefem działu artystycznego (tzw. A&R) w 

wytwórni muzycznej. Niedługo później otrzymała propozycję podpisania kontraktu 

płytowego z wytwórnią XL Recordings po tym, jak jej kolega umieścił kilka jej utworów w 

serwisie Myspace. W 2008 roku wydała swój debiutancki album studyjny, który uzyskał 

status siedmiokrotnej platynowej płyty w Wielkiej Brytanii oraz podwójnej platynowej płyty 

w Stanach Zjednoczonych. 8 lutego 2009 roku podczas 51. ceremonii wręczenia nagrody 

Grammy odebrała dwie statuetki za wygraną w kategoriach „Najlepszy nowy artysta” i 

„Najlepszy żeński wokalny występ popowy”. W 2011 i 2012 roku amerykański magazyn 

Billboard uznał ją „Artystą roku”. W 2012 roku piosenkarka znalazła się na piątym miejscu 

plebiscytu na „Najlepszą kobietę w muzyce” przygotowanym przez VH1, zaś magazyn Time 

uznał ją za jedną z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Do tej pory szacuje się 

sprzedaż 40 milionów albumów oraz 50 milionów singli artystki, co czyni Adele jedną z 

najlepiej sprzedających się artystów w historii. 

 

JAY - Z 

Młody Shawn Carter wychowany na Brooklynie już od najmłodszych lat był przekonany 

o swoim talencie i że nikt go nie powstrzyma od zrobienia kariery rapera. Niestety żadna 

z wytwórni nie podzielała jego zdania i nie chciała podpisać z nim umowy. Pomimo 

początkowej odmowy ze strony branży. Nie zrezygnował z realizacji marzeń. Otworzył 

własną wytwórnię Roc-A-Fella Records. Ten płodny muzyk nagrał do tej pory 17 albumów 



     
 

(w tym 5 w kolaboracji m.in z Kanye Westem, Linkin Park czy The Roots), a lista jego 

nagród jest tak długa, że nie starczyłoby dnia, żeby je wymienić. 

 

J.K. Rowling 

Jej rękopis odrzuciło 12 wydawnictw. Rok później Bloomsbury zgodziło się na publikację, 

jednocześnie zasugerowano, by podpisała się J.K., aby ukryć, że jest kobietą. 

Warto też dodać, że tworząc powieść, autorka cierpiała na depresję i samotnie wychowywała 

dziecko. Wcześniej rozwiodła się z mężem. Dzisiaj książka o młodym czarodzieju jest 

przetłumaczona na 70 języków. A dochód, jaki osiągnęła autorka szacuje się na około 2 

miliardy dolarów. 

 

 


