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… nikt nie wybiera swojego losu, nikt nie planuje choroby czy wypadku. 
Jako człowiek niepełnosprawny, często napotykam na przeróżne trudności. Od 
ośmiu lat chodzę z protezą nogi, robiąc wszystko jedną ręką. Nauczyłem się tak 
żyć i nie poddawać się przeciwnościom losu. Niepełnosprawność można 
traktować, jako ograniczenie, bo niewątpliwie jest ona utrudnieniem. Można się 
użalać nad sobą, bo zawsze znajdą się ku temu sensowne powody. Można, tylko 
po co? Tak naprawdę to będąc całkowicie zdrowym można się załamać i nie 
dostrzegać sensu swojego życia. Wszystko jest kwestią podejścia. Choć wiadomo, 
że jeżdżąc na wózku inwalidzkim niektórych rzeczy nie przeskoczymy. Któż z nas 
zastanawia się nad tym, ile schodków dziennie pokonuje? Jeden, pięć czy 
dwadzieścia, to kwestia zmęczenia. Ale dla osoby na wózku nawet takie dwa 
schodki to kwestia wjadę, nie wjadę. Do szkoły, kościoła, sklepu czy urzędu. 
Dlatego warto czasem zastanowić się nad życiem innych ludzi, bo przecież nikt 
nie wybiera swojego losu, nikt nie planuje choroby czy wypadku. 
 
 
… to właśnie bariery mentalne potrafią nas ograniczyć najmocniej. 
Wobec wielu krajów zachodnich Polska wypada bardzo słabo pod względem 
architektury, ale i mentalności, a osobiście uważam, że to właśnie bariery 
mentalne potrafią nas ograniczyć najmocniej. Biorąc udział w nowojorskim 
maratonie w zeszłym roku, po przebiegnięciu trasy spotkałem w metrze piękną 
dziewczynę ubraną w sukienkę. Dziewczyna ta miała protezę nogi. Uśmiechnąłem 
się do niej i w rozmowie powiedziałem, że to smutne, ale w Polsce wiele osób nie 
zwróciłoby uwagi na jej urodę czy śliczną sukienkę, lecz tylko na protezę                   
i z dziwną miną pożegnałoby ją wzrokiem. Z drugiej zaś strony, będąc w Kenii                



 

 

 

 

 

i Tanzanii spotkałem bardzo wielu ubogich ludzi, którzy nie posiadają niemal nic. 
Kobiety rano ustawiały się w kolejce do studni, by nabrać wody. A to na 
ugotowanie zupy, a to na kąpiel dzieci. Żyją w slumsach i walczą o swoje życie,             
a trud tego życia rysuje się na ich twarzach. Ale nie są to smutne twarze. Kobiety 
zawsze ubrane są w kolorowe stroje, a przez ich twarze przebija się uśmiech. 
Mają niewiele, ale doceniają szczegóły życia. Myślę, że warto się tego od nich 
uczyć. 
 

 
 
 
 
… człowiek, który nie potrafi cieszyć się z życia, też jest niepełnosprawny. 
Niepełnosprawność to szerokie pojęcie. Można powiedzieć, że każdy jest po 
części niepełnosprawny. Człowiek, który nie potrafi cieszyć się z życia, też jest 
niepełnosprawny. Z każdym rodzajem niepełnosprawności trzeba sobie poradzić. 
Ja mam świadomość tego, że gdy kogoś spotykam, ludzie widzą we mnie 
chłopaka bez ręki i nogi i od razu myślą o ograniczeniach, które muszą mnie 
przygniatać. Ja zaś staram się myśleć o możliwościach. Gdy słyszę słowo 
niemożliwe, staram się pokazywać, że to słowo siedzi tylko w naszej głowie,               
z której można je zwyczajnie wyrzucić. Nie ma rzeczy niemożliwych. Niektóre są 
po prostu bardzo trudne. Nigdy nie wolno się poddawać, bo jakość naszego życia 
zależy przede wszystkim od nas. Choć czasem dużo łatwiej jest zrobić ten 
pierwszy krok mając przy sobie kogoś, kto nam pomoże. 

 



 

 

 
 
Ja dostałem od życia bardzo wiele. Przydarzyło mi się wiele trudnych 
doświadczeń, ale nie można ich nazwać złymi. Trudne doświadczenia kształtują           
i wzmacniają nasz charakter. Ale czego bym o swoim życiu nie mówił, to mam           
w nim ogromnie dużo szczęścia do ludzi. Mam wspaniałych rodziców, którzy uczą 
mnie życiowych wartości i tego, że z każdego dołka da się wyjść. Jak głosi 
ukraińskie przysłowie, nawet najmniejsza kałuża odbija niebo. Trzeba tylko chcieć 
to dostrzec. Spotkałem Marka Kamińskiego, który swoim pomysłem wspólnej 
wyprawy na oba bieguny ziemi dał mi szansę na zawalczenie o swoje marzenia. 
Nauczył mnie wyznaczania sobie kolejnych celów i wytrwałości w ich realizacji. 
Wiem jednak, że nie każdy ma tyle szczęścia, co ja. Niektórzy są pozostawieni 
sami sobie, nie mają na kogo liczyć. Właśnie dlatego postanowiłem założyć 
Fundację Poza Horyzonty, by docierać do tych osób i zbierając pieniądze na 
protezy dawać im szansę na normalne życie. A poz tym, by organizując wspólne 
wyjazdy pokazywać, że warto mieć marzenia i odwagę, by po nie sięgać.              
A marzenia i pasja to kolory życia. Dodatkowo, będąc ambasadorem 
Europejskiego Roku Walki z Wykluczeniem Społecznym i Ubóstwem, staram się 
pokazywać, że wspólnie z innymi ludźmi możemy zmieniać rzeczywistość. Nie 
zmienimy całego świata, ale życie poszczególnych ludzi owszem. Warto myśleć                    
o innych i pamiętać, że nie żyjemy dla samych siebie. Bez żadnych wielkich słów: 
warto po prostu żyć pełnią życia. Bo nie ważne jest to, ile ma się rąk czy nóg. 
Ważne, co ma się w głowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

*** 
Janek Mela to najmłodszy polski polarnik. W 2004 roku, jako 16-letni chłopiec 
razem z Markiem Kamińskim zdobył północy i południowy biegun. Jest pierwszym 
niepełnosprawnym, który dokonał tego wyczynu. W 2008 roku założył fundację 
Poza Horyzonty. Jest Ambasadorem Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem             
i Wykluczeniem Społecznym 2010. 
 
 
*** 
Komisja Europejska ogłosiła rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem        
i Wykluczeniem Społecznym. Działania i inicjatywy realizowane w związku z jego 
obchodami mają na celu zwrócenie uwagi na problemy i obawy ludzi, którzy 
zmagają się z problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zainspirowanie 
wszystkich obywateli Europy oraz partnerów społecznych, aby zaangażowali się  
w walkę z tym poważnym problemem. W ramach kampanii informacyjnej 
zaplanowano tygodnie tematyczne. Tydzień Polski odbył się w dn. 17 - 23 maja 
2010.  
 


