
Spotkanie z Jaśkiem Melą 

20 października odwiedził nas Jasiek Mela – najmłodszy zdobywca dwóch biegunów. Jednocześnie 
pierwszy niepełnosprawny, który dokonał tego wyczynu. Jasiek opowiedział o swoim wypadku w 2002 r. 
kiedy wszedł podczas deszczu do niezabezpieczonej stacji transformatorowej i został porażony prądem. 
Stracił prawe przedramię i lewe podudzie.  Pokazał swoją protezę, która kosztowała aż 60 tys. zł. 
Opowiadał jak trudno było znaleźć chęć do życia po wypadku. Pomagali rodzice i przyjaciele. Pomoc 
okazał też Marek Kamiński – znany polarnik. To oni pozwolili uwierzyć, że wypadek nie musi 
przekreślać wszystkich marzeń.  Jasiek wielokrotnie podczas spotkania z uczniami mówił jak ważne jest 
spotkać w życiu osobę, która nas inspiruje. Opowiadał o swoich podróżach, pokazywał zdjęcia z podróży. 
Jest teraz najszczęśliwszym człowiekiem bo uwierzył w siebie. Na koniec poprosił uczniów o zadawanie 
pytań, na które wyczerpująco odpowiadał.  Po  spotkaniu do Jaśka ustawiła się spora kolejka po autograf.  

  



 

  



 

 



 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specjalnie dla naszych uczniów Jasiek podpisał swoją książkę „Poza horyzonty”.  

  

 



Zdjęcia, które pokazał nam Jasiek: biegun północny 2004, biegun południowy 2004, Kilimanjaro 2008 i 
Elbrus 2009.  

 

 



 

 



 

 



 

 



  

 



 

 



  

 

Refleksje uczniów z klasy 5b po spotkaniu z Jaśkiem: 

Dzięki spotkaniu dowiedziałam się jak mogę chociaż trochę przywrócić radość życia mojemu wujkowi, 
który też jeździ na wózku. 



 Uświadomiłem sobie jak ciężko jest być niepełnosprawnym. Ludzie nie pomagają im. Niepełnosprawni 
mogą spełniać swoje marzenia – popieram ich. 

 Ludzie niepełnosprawni mogą być szczęśliwi i mieć fajne przygody. 

 Jak ma się marzenia to trzeba o nie walczyć. 

 Ludzie niepełnosprawni mogą żyć pełnią życia. Potrzebują tylko wsparcia finansowego z naszej strony. 
Dlatego zbiórki pieniędzy są potrzebne np. koncerty charytatywne.  

 Ludzie niepełnosprawni też mają marzenia i mogą je spełniać. Ludzie sprawni nie są lepsi. 

 Należy cieszyć się życiem nawet jeśli jest się niepełnosprawnym. 

 Dowiedziałam się, że podróżuje po całym świecie oraz jak ciężko nie mieć ręki i nogi. 

 Mogłem pooglądać zdjęcia z różnych krajów. 

 Dowiedziałam się, że na wyprawę w góry trzeba zabrać dużo potrzebnych rzeczy i bardzo uważać na 
stromych zboczach. 

 Ludzie, którzy są niepełnosprawni potrafią sobie radzić. Mogą wyjechać w daleką podróż a niektórzy 
sprawni by sobie nie poradzili.  

 Klasa 6c 

 Bardzo podobało mi się to spotkanie. Nauczyło mnie, że jeśli czegoś bardzo się chce, to nic nie stanie na 
drodze do spełnienia marzeń. 

Aby spełniać swoje marzenia trzeba być cierpliwym i upartym. Cieszę się, że taka osoba odwiedziła 
naszą szkołę.  

Było to ciekawe spotkanie. Zaimponowało mi, że po tym wszystkim co przeszedł Jasiek - jeszcze spełnił 
swoje marzenia. 

Jestem pod wrażeniem. Nie wiem jak mógłbym wytrzymać w takim stanie. Po tym spotkaniu wiem, że 
nie można się nigdy poddawać. 

Spotkanie z Jaśkiem nauczyło mnie, że w życiu nie wolno się poddawać, że zawsze jest szansa i trzeba ją 
wykorzystać. Nauczyło mnie ono również wiary we własne marzenia i podczas niego poczułam chęć 
realizowania ich. 

Żeby coś się spełniło trzeba po prostu chcieć. 

Spotkanie dało mi dużo do myślenia, gdyż nigdy tak jak Jasiek ( z radością) nie patrzyłam na świat.  

Na początku było mi go żal, ale zrozumiałem, że on może nie mieć nogi i ręki, ale może funkcjonować 
jak człowiek, który ma kończyny sprawne. 

Przekazał nam tyle cudownych idei,  że w domu  każde jego słowo powtórzyłam rodzicom.  

Występ był  interesujący dla innych ludzi, żeby zrozumieli że ich życie jest cenne. 

Każdy człowiek powinien zastawić się nad jego słowami. Uczą one wytrwałości i wiary w siebie. 



Uważam , że Jan Mela jest bardzo dobrym człowiekiem. Nie zachowuje  się jak gwiazda, tylko jak 
normalny chłopak, który spełnia swoje marzenia.  Jasiek jest chłopakiem, który nie zwątpił po wypadku 
w to, że może spełniać marzenia, o których nie myślał jak był pełnosprawny. 

Najbardziej  mi się podobały zdjęcia  z jego wycieczek,  których mu  zazdroszczę.  

Nauczyło mnie to spotkanie, że do marzeń trzeba być upartym i chwytać za nogi nim uciekną gdzie 
pieprz rośnie.  

Dziękuję, że odwiedziłeś naszą szkołę. Pozdrowienia i mam nadzieję, że kiedyś nas jeszcze odwiedzisz i 
opowiesz o innych przygodach. 

Do widzenia.  

  

  


