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Słynni ludzie z cukrzycą
W POLSCE:
Lech Wałęsa - polski działacz związkowy i polityk, z zawodu elektryk. Lider Solidarności
i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995. Człowiek roku 1981 według magazynu
Time oraz laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1983). Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
w latach od 1990 do 1995.
Zbigniew Hołdys - polski wokalista, muzyk, kompozytor i instrumentalista, poeta, dziennikarz,
grafik oraz autor scenariuszy filmowych. Lider, kompozytor i gitarzysta grupy muzycznej
Perfect, której był współzałożycielem.
Michał Jeliński - polski wioślarz, czterokrotny mistrz świata, mistrz olimpijski z IO w Pekinie.
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Zawodnik klubu AZS AWF Gorzów
Wielkopolski. Olimpijczyk z Aten (2004). Czterokrotny mistrz świata w konkurencji czwórek
podwójnych mężczyzn (2005, 2006, 2007, 2009).
Michał Figurski - polski prezenter i producent radiowo-telewizyjny, dziennikarz muzyczny
i konferansjer. Choruje na cukrzycę typu 2.
Dariusz Gnatowski - polski aktor filmowy, teatralny i dubbingowy. Znany z roli "Boczka"
w serialu "Świat według Kiepskich". Choruje na cukrzycę typu 2. Założył Fundację "Wstańmy
razem. Aktywna rehabilitacja".
Robert Leszczyński (1967-2015) - polski dziennikarz, krytyk muzyczny, gitarzysta, DJ, były
kierownik działu Kultura i Styl tygodnika "Wprost". Zmarł 1 kwietnia 2015 roku z powodu
zaburzeń metabolicznych w przebiegu cukrzycy.
Prof.dr hab.med. Maciej Małecki - Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im.
Mikołaja Kopernika w Krakowie. Specjalista I (1991) i II (1995) stopnia w zakresie chorób
wewnętrznych, diabetologii (2000), diagnostyki laboratoryjnej (2007). W roku 2009 z rąk
Prezydenta RP otrzymał tytuł Profesora. W latach 1988-2000 asystent, od roku 2000 adiunkt
Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych CMUJ. Obecnie ordynator Oddziału Klinicznego
Chorób Metabolicznych w Szpitalu Uniwersytecki w Krakowie i prezes Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego. Choruje na cukrzycę typu 1.
Marta Wiśniewska - znana jako Mandaryna – polska tancerka, choreografka, aktorka
i wokalistka muzyki dance. Z wykształcenia animator kultury.
Maria Fołtyn (1924-2012) - polska śpiewaczka i reżyser operowy, założycielka Towarzystwa
Miłośników Muzyki Moniuszki.
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Andrzej Zaorski - polski aktor i artysta kabaretowy, występujący w telewizji, filmie i teatrze,
a także w radiu.
Paulina Ignasiak (pseud. art. Paulla) - polska piosenkarka. Finalistka programu "Drzwi do
kariery" zorganizowanego przez Michała Wiśniewskiego w jego programie Jestem jaki jestem.
W wieku 16 lat ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia
w Pleszewie, w klasie gitary klasycznej i fortepianu. Współpracowała z polskimi wokalistami,
śpiewając w chórkach.
Andrzej Urbański - polski polityk, dziennikarz i publicysta, poseł na Sejm I kadencji, były prezes
zarządu Telewizji Polskiej, były szef Kancelarii Prezydenta RP i były doradca prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego.
Dorota Kośmicka - producentka telewizyjna i filmowa. Karierę rozpoczynała w TVP, później
związana m.in. z HBO Polska i TVN. Współtwórca wielu serialowych sukcesów, m.in. "Niani",
"Camera Cafe", czy "Kasi i Tomka". W 1997 wybrana Osobowością Roku przez ELLE. W 2000
roku magazyn FILM umieścił ją na 12 miejscu najbardziej wpływowych producentów filmowych
w Polsce. Jest pierwszą kobietą, która osiągnęła tak wysoką lokatę. Obecnie producent seriali
w TVP "Czas Honoru" i "Londyńczycy". Na cukrzycę zachorowała będąc już osobą dorosłą.
Jacek Sadowski - leader zespołu muzycznego Leszcze, który w 2008 roku otrzymał nagrodę
publiczności w Opolu. Gra na kontrabasie i gitarze basowej.
Kornel Makuszyński (1884-1953) - polski prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny
i publicysta, członek Polskiej Akademii Literatury.
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940) - polski poeta, nowelista, powieściopisarz,
przedstawiciel Młodej Polski; brat przyrodni malarza Włodzimierza Tetmajera.
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Przywódcy polityczni, działacze:
Michaił Siergiejewicz Gorbaczow - polityk radziecki; w lutym 1990 został prezydentem Związku
Radzieckiego, jak się okazało, pierwszym i ostatnim. W polityce wewnętrznej rosły wpływy
B. Jelcyna. W wyniku sterowanych przez KGB wydarzeń (tzw. pucz moskiewski) pozbawiony
został wpływów i musiał ustąpić 25 grudnia 1991 ze stanowiska prezydenta nie istniejącego już
państwa.
Nikita Siergiejewicz Chruszczow - komunista radziecki, działacz partyjny i państwowy. Od 1953
sekretarz KC KPZR i równocześnie I sekretarz Moskiewskiego Komitetu Obwodowego. Od 1958
premier. W okresie pozostawania Chruszczowa na najwyższych stanowiskach partyjnych
i państwowych rozpoczął się w ZSRR proces destalinizacji.
Jurij Władimirowicz Andropow - działacz partii komunistycznej, dyplomata i polityk radziecki.
Od 1982 (po śmierci L.I. Breżniewa) sekretarz generalny KPZR. 1983-1984 przewodniczący
Prezydium Rady Najwyższej ZSRR (1983-1984). W polityce wewnętrznej inicjator ograniczonych
reform gospodarczych, protektor M.S. Gorbaczowa.
Winnie Mandela – była żona Nelsona Mandeli, działaczka Afrykańskiego Kongresu
Narodowego Afryki Południowej; w czasie pobytu jej męża w więzieniu Winnie odegrała istotną
rolę w walce z rasistowskim rządem RPA, stając się symbolem walki z apartheidem.
Tito - właściwie Josip Broz, polityk jugosłowiański. Z pochodzenia Chorwat. 1910 członek partii
socjaldemokratycznej. przewodniczący Narodowego Komitetu Wyzwolenia Jugosławii,
pełniącego w latach 1943-1945 rolę tymczasowego rządu na wyzwolonych terytoriach. Od 1953,
po wprowadzeniu nowej konstytucji, prezydent.
Todor Żiwkow - bułgarski działacz polityczny, członek Bułgarskiej Partii Komunistycznej (BPK),
przewodniczący Rady Państwa.
Elda Bani – działaczka polityczna, bojowniczka przeciwko apartheidowi w Południowej Afryce.
Ralph Bunch – amerykański socjolog i dyplomata, współautor karty ONZ, aktywny działacz
ruchu murzyńskiego w Stanach zjednoczonych; w 1950 r. Jako pierwszy Afro-Amerykanin
dostał pokojową Nagrodę Nobla.
Oscar Mpetha – działacz polityczny Południowej Afryki, przywódca Partii Pracy; założyciel
i pierwszy lider Unii Sił Demokratycznych.
Kakuei Tanaka – polityk japoński, jeden z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych
premierów w powojennej Japonii.
Gamal Nasser – Prezydent Egiptu
Anwar Sadat – Prezydent Egiptu
Norodam Sihanouk – król Kambodży
Francois Duvalier – przywódca Haiti w latach 1957-61
HRH Fahd – Król Arabii Saudyjskiej
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Pisarze:
Ernest Hemingway (1899-1961) - wybitny amerykański pisarz XX wieku; za swoją najsłynniejszą
powieść, Stary człowiek i morze, obrazującą sens samotnej walki z losem dostał w 1954 r.
Nagrodę Nobla
H.G. Wells (1866–1946) – powieściopisarz angielski; sukces czytelniczy i finansowy przyniosły
mu utwory z gatunku fantastycznonaukowych, należące do tzw. romansów naukowych:
Wehikuł czasu (1895), Wyspa doktora Moreau (1896), Niewidzialny człowiek (1897), Wojna
światów (1898), Pierwsi ludzie na Księżycu (1901).
Mario Puzo (1920-1999) - pisarz amerykański. Pierwszą powieść Mroczna Arena opublikował
w 1955. Przynosła mu ona uznanie krytyki. W 1969 wydał Ojca chrzestnego - opowieść o życiu
mafii. Na jej podstawie Francis Ford Coppola nakręcił jedno z arcydzieł współczesnego kina.
Piers Anthony – popularny autor książek science fiction
Linda Goodman – autorka książki z horoskopami ;)
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Sportowcy:
Arthur Ashe - tenis
Rex Barney - baseball
Bobby Clarke - hokej
Ty Cobb - baseball
James "Buster" Douglas - boks
Nikolai Drozdetsky – sowiecki hokeista
Kenny Duckett - piłka nożna
Chris Dudley - koszykówka
Ned Edwards - squash
Del Ennis - baseball
Pam Fernandes - paraolimpijczyk
Bob Fontaine - baseball
Curt Fraser - hokej
"Smokin' Joe" Fraiser - boks
Bill Gullickson - baseball
Jonathon Hayes - piłka nożna
Chuck Heidenrich - narciarstwo
Dave Hollins - baseball
Catfish Hunter - baseball
Zippora Karz - balet
Jay Leeuwenbun - piłka nożna
Jonothon Lower - dżokejka
Michelle McGann - golf
Corbin Mills - kolarstwo
Calvin Muhammed – piłka nożna
Bill Nicholson - koszykówka
Mike Pete - piłka nożna
Steven Redgrave - tenis
Ham Richardson - baseball
Jackie Robinson - baseball
Sugar Ray Robinson - boks
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Frank Rustich – sędzia
Bill Talbert - tenis
Michael Treacy - narciarstwo
Sherri Turner - golf
Walcott - boks
Joanne Washam - golfi
Eddie Williams - baseball
Wade Wilson – piłka nożna
Blondin – pierwszy człowiek, który przekroczył wodospad Niagara, chodząc na linie ;)
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Artyści:
Paul Cezanne – francuski malarz postimpresjonistyczny. Nazywany często ojcem
nowoczesnego malarstwa. Jego idee wywarły silny wpływ na sztukę XX w., zwłaszcza kubizm.
Ella Fitzgerald – jedna najwybitniejszych wokalistek jazzowych, słynna First Lady of Song;
w początkach swojej kariery śpiewała w orkiestrze C. Webba, po jego śmierci w 1942 objęła jej
kierownictwo; nagrywała m.in. z Luisem Armstrongiem
B.B. King – amerykański bluesman. Debiutował w końcu lat 40., poważne sukcesy odniósł
w 1952. Jeden z najbardziej twórczych artystów w uprawianym gatunku, występował na
największych estradach i festiwalach (także jazzowych).
Elvis Presley – król Rock’n’Rolla, człowiek-legenda, amerykańska supergwiazda lat 50-tych.
Neil Young - kanadyjski piosenkarz rockowy, instrumentalista, kompozytor i autor tekstów.
Meatloaf – rockowy wokalista, najbardziej znany z piosenki I would do anything for love (but
I won’t do that z filmu Piękna i Bestia
Syd Barret - pierwszy wokalista i lider Pink Floyd; nagral z zespołem kilka singli i jedną plytę The
paper at the gates of down
Miles Davis - amerykański trębacz i kompozytor, legenda jazzu; przedstawiciel stylu cool jazz.
W latach 1955-1958 jego Miles Davis Quintet zdobył światową popularność. Komponował także
muzykę filmową (m.in. do filmu Windą na szafot L. Malle'a, 1958).
Tommy Lee - perkusista rockowej grupy lat 80-tych Motley Crue, ex-mąż Pameli Anderson
Nusrat Fateh Ali Khan – pakistański muzyk, największy pieśniarz Islamu
Jerry Garcia – wokalista, gitarzysta, kompozytor; nieformalny lider zespołu Greatful Dead
Johnny Cash (1932-2003) – piosenkarz country, tworzy od 1957 roku, nagrał ponad 140 płyt.
Andrew Lloyd Webber – legendarny twórca Broadwayu, skomponował muzykę do musiclai
Jesus Christ Superstar i Cats
Lionel Bart – angileski kompozytor, dramaturg, autor tekstów. Jago najsłynniejsze dzieło to
musicale Oliver! i Twang
Mick Fleetwood – perkusista, współtwórca i lider legendarnego zespołu lat 70-tych Fleetwood
Mac
Leslie West – amerykański wokalista i gitarzysta rockowy
Ray Anderson – jazzowy puzonista, jeden z największych innowatorów współczesnego jazzu;
współpracował m.in. z Charlesem Moffettem i Davidem Murrayem, Anthonym Braxtonem
i Barrym Altschulem, Kennym Barronem, Cecilem McBee i Danniem Richmondem; miał również
własne trio, znane pod nazwami Oahspe lub BassDrumBone, z Markiem Heliasem i Gerrym
Hemingwayem.
Mahalia Jackson - amerykańska śpiewaczka gospel; współpracowała z pierwszą zawodową
grupą wykonującą gospels (Johnson Gospel Singers). W latach 50. współpracowała
z orkiestrami jazzowymi (m.in. D. Ellingtona), koncertowała na festiwalach jazzowych, grała
w filmach muzycznych. Uznana za najwybitniejszą interpretatorkę pieśni gospel.
Momma Cass Elliot – wokalistka zespołu The Mamas and The Papas. Po rozwiązaniu grupy
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rozpoczęła karierę solową i to z sukcesem jako Mama Cass. Jednak jej kariera zakończyła się
nagle wraz ze śmiercią w Londonie w 1974.
Ron Elliott – gitarzysta Beau Brummels - zespołu, który nadał największy impet rozwojowi
sceny rockowej w San Francisco
Waylon Jennings - amerykański piosenkarz, kompozytor i autor piosenek country. W latach 60.
zyskał opinię nonkonformistycznego buntownika przeciw kanonom muzyki country,
w latach 70. współtworzył nurt zwany "progressive country".
Patti LaBelle - amerykańska wokalistka soulowa. W latach 1961-1977 kierowała murzyńską
grupą wokalną Patti LaBelle And The Blue Belles. W latach 70. odniosła indywidualny sukces jako
wykonawczyni nowoczesnej i dynamicznej muzyki soul (przebój Lady Marmalade).
Freddy Fender - wokalista i autor piosenek, latynoska gwiazda muzyki country
LaVern Baker – pionierka R’n’B
Dave Gregory – pianista i gitarzysta jednej z pierwszych brytyjskich grup nowoflaowych XTC
Peggy Lee - amerykańska wokalistka jazzowa. Debiutowała w 1939, współpracowała m.in.
z B. Goodmanem, B. Carterem, Q. Jonesem. Jedna z najwyżej cenionych przedstawicielek
wokalistyki jazzowej lat 40. i 50. Występowała także w filmach muzycznych.
Bret Michaels – muzyk, aktor, producent, scenarzysta, autor tekstów; wokalista i lider zespołu
Poison
Giacomo Puccini - kompozytor włoski, przedstawiciel romantyzmu, twórca bardzo popularnych
oper (Cyganeria, Tosca, Madame Butterfly)
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Aktorzy:
Tom Hanks – amerykański aktor, reżyser i producent filmowy.
Halle Berry – śliczna i utalentowana amerykańska aktorka i modelka; pierwsza ciemnoskóra
kobieta, która została w 2002 r uhonorowana Oskarem za rolę w Monster’s Ball; w 1985 roku
została miss USA nastolatek, rok później w „dorosłym” konkursie zajęła II miejsce
George Lucas – Reżyser, producent, właściciel firmy LucasFilm i przede wszystkim twórca
Gwiezdnych Wojen
Elizabeth Taylor (1932-2011) – amerykańska aktorka; karierę zaczęła jako 10-latka w filmie Lassie,
wróć; zagrała w ponad 60 filmach m.in. Kotka na gorącym blaszanym dachu, Kleopatra,
Flinstonowie i zdobyła dwa Oscary
Spencer Tracy – amerykański aktor filmowy. Debiutował na scenie prowincjonalnej, potem, na
Broadwayu. W kinie od 1930, występował w 75 filmach, prezentując talent zarówno
dramatyczny, jak i komediowy. Dwukrotnie otrzymał Oscara, siedmiokrotnie był nominowany.
Jane Wyman – Amerykańska aktorka, laureatka Oscara w 1948 r za film Johnny Bellinda;
prywatnie pierwsza żona prezydenta USA Ronalda Reaganna
Wilfred Brimley – amerykański aktor, znane przede wszystkim z filmu Kokon i Coś
Delta Burke – znana z filmu Obietnica, a także z... serialu Asy z klasy
James Cagney – amerykanin, znany z filmów Wróg publiczny, Aniołowie o brudnych twarzach,
Ragtime
Jackie Gleason – twórca kultowego serialu The Honeymooners ( w Polsce: Miodowe lata)
Stanley Kramer – reżyser, scenarzysta i producent filmowy; w swoich filmach poruszał m.in.
sprawy rasizmu, ludobójstwa, nietolerancji światopoglądowej; ważniejsze filmy: Wyrok
w Norymberdze, Zgadnij, kto przyjdzie na obiad, Kto sieje wiatr
Otto Preminger - amerykański reżyser i producent filmowy, aktor i menażer teatralny;
Realizował sprawnie filmy kryminalne, odnosząc sukces thrillerem Laura (nominacja do
Oscara). Osiągnął rozgłos dziełami: Anatomia morderstwa, Exodus, Rada i zgoda, Kardynał
(nominacja do Oscara), The Human Factor
Jean Smart – aktorka teatralna (Pokój Marvina) i filmowa (Ginewra, Dziwna para II, Grunt to
rodzinka, Wędrówka do domu i Błędne koło).
Helen Walker – aktorka, prywatnie żona polskiego rzeźbiarza, Stanisława Szukalskiego.
Mae West - amerykańska aktorka, scenarzystka i autorka sztuk teatralnych. W latach 30. Była
uosobieniem seksu.
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Wynalazcy:
Thomas Alva Edison - (1847-1931), genialny wynalazca amerykański, samouk, posiadacz ponad
1000 patentów. Wynalazł m.in. fonograf, kineskop, akumulator zasadowy Fe-Ni i przede
wszystkim żarówkę (gdyby nie on, dzisiaj musielibyśmy oglądać telewizję przy świeczkach J)
Albert Ellis – psychoterapeuta, twórca metody i terapii Rational Emotive Behavioral Therapy
(REBT).

Autorka tekstu: Joanna Dys, korekta i aktualizacja: Jerzy Magiera
Tekst na podstawie wiadomości z angielskich i polskich stron internetowych
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