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JAN MELA

 Jan Mela – polski podróżnik i działacz społeczny. 
Najmłodszy w historii zdobywca dwóch biegunów w 
jednym roku, a zarazem pierwsza osoba z 
niepełnosprawnością, która tego dokonała.



WYPADEK

 Jasiek Mela miał 13 lat, gdy 13 lipca
2002 schował się w stacji
transformatowej przed deszczem, 
przez jego ciał przeszło piętnaście
tysięcy woltów. Udało mu się dojść
do domu o własnych siłach, a ojciec
zawiózł go na pogotowie. 
Amputowano mu część stopy, 
następnie przedramię i noge poniżej
kolana. Musiał uczyć się wszystkiego
na nowo, w rehabilitacji wspierał go 
ojciec



ODZYSKANIE NADZIEI

 W związku z wypadkiem wszystkie jego marzenia legły w gruzach. 
Podróżnik Marek Kamiński dowiedział się o jego wypadku od swojego
przyjaciela, którego żona jest znajomą mamy Jaśka. Wymyślili, że
zabiorą go na biegun północny. Janek Mela dzięki temu znalazł
motywację do ćwiczeń i sens życia. Dzięki udziałowi w 
tym przedsięwzięciu Jan Mela zdobył w 2004 roku oba bieguny Ziemi. 
Został najmłodszym zdobywcą biegunów oraz pierwszym, który
dokonał tego w ciągu jednego roku. W 2005 roku za swoje dokonania
otrzymał “Kolosa”, nagrodę podróżniczą w kategorii “Wyczyn roku” za 
„zdobycie w jednym roku, w wieku 15 lat, obu biegunów Ziemi”.



WYPRAWY

 W następnych latach odbył 3 kolejne wyprawy. W 
2008 roku zdobył najwyższy szczytAfryki –
Kilimandżaro. W 2009 roku odbył wyprawę na
najwyższy szczyt Kaukazu – Elbrus, której
uczestnikami byli niewidomy od urodzenia Łukasz 
Żelichowski i od 20 lat walczący z chorobą
nowotworową Piotr Pogon. Natomiast w 2010 roku
odbył wyprawę wspinaczkową na liczącą ponad 1000 
metrów ścianę skalną El Capitan, znajdującą się w 
Kalifornii (USA). W wyprawie brał również udział
paraolimpijczyk i narciarz zjazdowy, który przeszedł
amputację nogi, Andrzej Szczęsny. Jan Mela przebiegł
także nowojorski maraton.



FUNDACJA

 Sposób myślenia i wsparcie, które
otrzymał Janek, przekazuje dalej. 
Założył w 2009 roku fundację „Poza 
horyzonty”, dzięki której pomaga w 
zakupie protez osobom po amputacji
i przekazuje im wiarę w to, że
niepełnosprawność jest tylko w 
głowie.
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