Temat: Fajnie, że jesteś…
(Mój biegun reż. Marcin Głowacki)

1. Kto, do kogo i w jakiej sytuacji wypowiedział słowa: Fajnie, że jesteś…

2. Zbierz jak najwięcej synonimów słowa fajny i ułóż je w kolejności
alfabetycznej.

3. Na osi czasu zaznacz istotne fakty z życia Jaśka Meli.
Informacje filmowe skonfrontuj z jego biografią.

4. Jakie emocje wzbudził w Tobie film? Jakie ważne problemy poruszył?

5. Wyobraź sobie, że koło symbolizuje filmową rodzinę. Wewnątrz koła wpisz, to co
ją scalało, na zewnątrz, co ją dzieliło.

6. Napisz zaproszenie na spotkanie z Jaśkiem Melą, które
odbędzie się w Twojej szkole.

7. Jaką rolę odegrał Marek Kamiński w życiu Jaśka Meli?(Zał.
Fragment wywiadu z Markiem Kamińskim).

8. Co chciałbyś powiedzieć dorosłemu Jaśkowi Meli? Napisz do niego list.

Załącznik
Zorganizował Pan wyprawę na biegun z niepełnosprawnym chłopcem – Jankiem Melą. Jak zrodził się pomysł
jej powstania?
W sierpniu 2002 roku znajomi poprosili mnie o udostępnienie filmów podróżniczych trzynastolatkowi, który przebywał
w szpitalu po porażeniu prądem. Na skutek wypadku chłopak stracił jedną rękę i nogę. Filmy miały mu pomóc
przetrwać czas rehabilitacji w szpitalu. W ten sposób poznałem Jasia Melę. Wiedziałem, że chłopak potrzebuje
nowoczesnej protezy, która umożliwiłaby mu normalne funkcjonowanie. Wówczas padł pomysł, by zorganizować jakąś
wyprawę z Jasiem, która ułatwiła by mu powrót do normalnej aktywności, a przy okazji może udałoby się podczas niej
zebrać jakieś fundusze. Zastanawiałem się, jak taka wyprawa powinna wyglądać. Może razem wspiąć się na
najwyższą górę na Kaszubach. Albo spłynąć kajakiem Wdą. A może wejść na Rysy. Nie, spróbujmy na Mont Blanc,
najwyższy szczyt Europy. W końcu zacząłem myśleć o przejściu Grenlandii. Ponad 600 kilometrów. To byłoby
naprawdę coś przejść razem z Jaśkiem Grenlandię. I wtedy mój przyjaciel, Wojtek Ostrowski rzucił: a może biegun
północny?
Jakie były Pana największe obawy podczas organizowania tej ekspedycji, a co faktycznie okazało się podczas
tej wyprawy największym wyzwaniem?
Przygotowania Jaśka trwały naprawdę długo, to był najistotniejszy etap wyprawy, zarówno od strony fizycznej, jak i
psychologicznej. Wiedziałem jaką odpowiedzialność na siebie biorę. W trasie na Biegun Północny mieliśmy do
przejścia około 70 km i zapasy jedzenia na 10 dni. Trasa okazała się wyjątkowo ciężka – torosy, szczeliny, głęboki
śnieg. Przez cały czas nie opuszczał mnie lęk o Jasia. Na dodatek lód, po którym szliśmy zaczął dryfować – gdy
spaliśmy, oddalaliśmy się od bieguna. Cały dystans, który pokonywaliśmy w ciągu dnia, traciliśmy w nocy. Czas
uciekał, a szanse na sukces malały. Ale w końcu dryf ustał. Mogliśmy pokonywać większy dystans. Znów wszystko
stało się możliwe.
Czego nauczyła Pana ta wyprawa?
Po raz kolejny doświadczyłem siły, wiary, miłości i nadziei. Z relacji ludzi wiem, jak wiele nadziei dała ta wyprawa, nie
tylko osobom niepełnosprawnym, ale wszystkim, którzy stracili nadzieję i radość w życiu.
http://podrozebezgranic.pl/wp-content/uploads/2013/11/Marek-Kamiński-Wywiad.pdf
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