Założyciel Fundacji POZA HORYZONTY – JASIEK MELA
wśród młodzieży i w PTTK w Nowym Sączu
W dniach 1-2 marca 2010 roku, na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Integracji
Środowisk Akademickich „ORION”, Nowy Sącz odwiedził Jasiek Mela – zdobywca obu
biegunów.
1 marca 2010 Jasiek spotkał się z młodzieżą uczącą się w Akademickim Gimnazjum i Liceum
w Nowym Sączu, gdzie opowiedział o swoim wypadku, długiej rehabilitacji i o realizacji
pasji podróżniczych, które były na tyle śmiałe, iż wiele osób nie wierzyło w ich powodzenie.
Tego samego dnia Jasiek poprowadził konferencję pn. „Sięgnijmy Poza Horyzonty”, która
odbyła się w wypełnionej po brzegi auli Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu.
Honorowy Patronat nad tym spotkaniem objął Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza –
Pan Artur Czernecki. Licznie zgromadzona publiczność (ok. 350 osób) z zapartym tchem
słuchała opowieści Jaśka, o której można powiedzieć, iż była prawdziwą lekcją życia.
W czasie dwudniowego pobytu w Nowym Sączu młodego niepełnosprawnego podróżnika –
założyciela Fundacji „Poza Horyzonty” – Jaśka Meli odbyło się również 2 marca 2010. Jego
spotkanie z przedstawicielami lokalnych mediów, członkami zarządu Komisji Integracji z
Niepełnosprawnymi PTTK, z przedstawicielami Oddział Beskid i członkami Stowarzyszenia
na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „Orion” w budynku Polskiego Towarzystwa
Turystyczno Krajoznawczego Oddział Beskid w Nowy Sączu.
W miłej atmosferze gość spotkania, przedstawił działalność założonej przez siebie w grudniu
2008 r. Fundacji, której celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza tym, którzy
są po amputacji kończyn. Fundacja ta pomaga zgromadzić środki finansowe na zakup protez
dla swoich podopiecznych , jak również udziela im fachowej pomocy psychologicznej i
prawnej. Podczas spotkania opowiedział szeroko o odbytych podróżach na Kilimandżaro i
Elbrus, o wejściu z Markiem Kamińskim na Biegun Północny i Południowy oraz o innych
wyprawach z młodymi niepełnosprawnymi osobami np. niewidomymi.
W czasie konferencji prasowej Jasiek w imieniu swojej Fundacji zapewnił, iż jego współpraca
ze Stowarzyszeniem „Orion” i Komisją Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi PTTK
nadal będzie kontynuowana. Przedstawiono wspólne plany wymienionych wyżej organizacji.
Już w maju 2010 odbędzie się dwudniowy „Rajd Jaśka Meli”, podczas którego dzieci
i młodzież niepełnosprawna wyjedzie w góry. Miejscem ich wyprawy będzie Babia Góra.

Natomiast w czerwcu odbędzie się Rajd Integracyjny, którego organizatorem będzie PTTK
Beskid w N. Sączu. Zabierając głos Prezes PTTK Beskid kol. Adam Sobczyk wyraził
nadzieje, że dzięki współpracy z Fundacją Jaśka Meli wielu niepełnosprawnych członków
PTTK, z pomocą wolontariuszy nie tylko będzie wyjeżdżać w nasze góry, ale ruszą zdobywać
świat. Z PTTK O/Beskid Jasiek Mela pojechał na Oddział Pediatryczny Szpitala
Specjalistycznego w Nowym Sączu na spotkanie z małymi pacjentami, którzy z zapartym
tchem słuchali jego opowieści o wypadku, w skutek, którego stracił prawą rękę i lewą nogę.
Spotkanie z Jaśkiem było dla dzieci bardzo budujące, gdyż mówił o swoim trzymiesięcznym
pobycie w szpitalu i o walce o powrót do samodzielności.
Dzieci usłyszały, iż choroba i pobyt w szpitalu jest jednym z najtrudniejszych momentów w
życiu, ale nie wolno się poddawać. Trzeba walczyć z podniesioną głową, „bo to nie liczba rąk
i nóg decyduje o tym, czy możemy spełniać swoje marzenia, tylko to, co mamy w głowie”.
Dwudniowy pobyt Jaśka Meli i przedstawicieli jego Fundacji w N. Sączu odbył się przy
współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „Orion”, PTTK
O/Beskid w Nowym Sączu oraz Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”.
Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty jest organizacją pożytku publicznego, dzięki
czemu istnieje możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz osób, które są pod
opieką Fundacji.
W imieniu Zarządu Oddziału PTTK Beskid i Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi
PTTK dziękuję Zarządowi Głównemu PTTK za przekazane upominki książkowe i
płyty, które odebrali uczestnicy spotkania z Jaśkiem Melą w PTTK w Nowy Sączu w
dniu 2 marca 2010. Zadania KIzN znajdują się na stronie Oddziału PTTK Beskid.
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