Jurek Owsiak
Dziennikarz, działacz charytatywny,
pomysłodawca ewenementu na skalę
światową – Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Oprócz corocznych finałów WOŚP organizuje
też cykliczny festiwal Przystanek
Woodstock.

wiceprezydent USA
Joseph Biden

Byron Pitts

Swoją długą karierę polityczną
rozpoczął w 1973 roku, gdy w wieku 30 lat po raz pierwszy został
wybrany do Senatu Stanów Zjednoczonych.

Anna Józefina Lubieniecka

Kenyon Martin
Gwiazda koszykówki, przez dwa
sezony był członkiem reprezentacji
USA w koszykówce, w 2004 roku
został wybrany do zespołu gwiazd
NBA (All-Star Team NBA).

Winston Churchill

Piosenkarka, w 2007 roku zwyciężyła w finale programu Szansa
na sukces oraz w konkursie Debiuty
podczas KFPP w Opolu, od 2010 roku wokalistka zespołu Varius Manx.

Nicholas Brendon

Przykuwał uwagę milionów słuchaczy podczas II wojny światowej,
wygłaszając swoje inspirujące przemówienia.

Bill Walton
Gwiazda NBA, był członkiem
zespołu gwiazd NBA (All-Star Team
NBA), jest rozpoznawany jako sławny komentator sportowy dla NBC.

Frank Wolf

Jako Xander w popularnym w USA
serialu telewizyjnym Buffy the
Vampire Slayer zdobył serca fanów
w każdym wieku.

®

Korespondent amerykańskiego programu informacyjnego 60 Minutes,
jako dziennikarz został laureatem
nagrody Emmy, jest autorem książki
Step Out on Nothing.

Kongresmen stanu Virginia, walka
z jąkaniem przygotowała go do podejmowania wyzwań w innych sferach życiowych.
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Alan Rabinowitz
Odkrywca, zoolog i ekolog, bez
ustanku walczy o ochronę zagrożonych gatunków, które opisuje
w swoich książkach, m.in. Beyond
the Last Village oraz Life in the
Valley of Death.

James Earl Jones
Aktor, gwiazda Broadwayu i telewizji, znany ze swojego głosu, którego użyczył między innymi postaci
Dartha Vadera z Gwiezdnych Wojen, popularność przyniosła mu też
jego książka Voices and Silences.

Ken Venturi
Legendarny golfista, zwycięzca US
Open, był popularnym komentatorem dla CBS Sports.

Carly Simon
Piosenkarka, laureatka Oscara i nagrody Grammy, nie tylko nagrała
wiele przebojów, ale jest również
autorką książek dla dzieci.

król Jerzy VI
Był inspiracją dla swojego kraju
i świata podczas II wojny światowej, kiedy to zagrzewał naród do
walki w czasie swoich słynnych
przemówień radiowych.

Marilyn Monroe
Urzekała widzów swoich filmów
i innych artystów w czasie swojej
legendarnej kariery.

John Stossel
Reporter telewizyjny, prezenter popularnego w amerykańskiej stacji
telewizyjnej ABC programu informacyjnego 20/20. Choć ciągle zmaga się z jąkaniem, jest jednym
z najbardziej popularnych prezenterów telewizyjnych.

Łukasz Golec
Wokalista, trębacz, aranżer, kompozytor wielu przebojów Golec
uOrkiestry, którą założył wraz
z bratem bliźniakiem. Zdobywca
Wiktorów, Superjedynek i Fryderyków, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Koncertuje
w kraju i za granicą.

John Melendez
Słynny radiowiec, pisał dla telewizji, utalentowany muzyk, aktor
i komik.

Jeśli się jąkasz, to zdecydowanie jesteś w dobrym towarzystwie!

