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Wózek inwalidzki pojazd
kołowy przeznaczony dla
osób niepełnosprawnych ruchowo.
Zapewnia samodzielne lub
wspomagane przemieszczanie się
oraz stabilizację ciała

Kula
inwalidzka  przyrząd rehabilitacyjny ułatwiający
lub umożliwiający poruszanie się w
przypadku dysfunkcji lub 
amputacji kończyn dolnych

Rower inwalidzki rower z napędem
ręcznym przeznaczony dla
osób niepełnosprawnych ze
schorzeniem narządu ruchu.

Niepełnosprawni

Dziecko niepełnosprawne
jest trudem 
dziecko niepełnosprawne
jest wyzwaniem 
ale dziecko niepełnosprawne
nigdy nie jest ciężarem 
gdyż każde dziecko 
jest po prostu darem 

Jakie kwalifikacje należy posiadać
By niepełnosprawnym mogli cię
nazwać
Pełnosprawnym cię nazwą jeśli
masz zdrowe ciało
Czy to nie za mało

W gazetce znajdziecie :
Historia Nick Vujicic
Narzędzia wspomagające ludzi
niepełnosprawnych
Jan Mela i jego historia
Żarty na pocieszenie
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Nicki Vujicic

– australijski ewangelizator i
mówca motywacyjny
pochodzenia serbskiego
urodzony z rzadką chorobą
znaną jako zespół tetra-
amelia, czyli całkowitym
wrodzonym
brakiem kończyn. Na całym
świecie prowadzi wykłady na
temat niepełnosprawności,
motywacji i wiary w Boga.

Nicki i jego historia....
Po urodzeniu Nicka rodzice byli
zszokowani, gdy okazało się, że nie
ma obu rąk ani nóg, jedynie jedną
zdeformowaną stopę z dwoma
palcami
Początkowo nie mógł chodzić do
zwykłej szkoły, ponieważ prawo stanu
Wiktoria zakazywało tego dzieciom
niepełnosprawnym fizycznie. Jednak
gdy prawo się zmieniło, Vujicic był
jednym z pierwszych
niepełnosprawnych uczniów
uczęszczających do szkoły razem z
pełnosprawnymi. W szkole był
poniżany przez kolegów, przez co
miał depresję i myśli samobójcze. 

W wieku 10 lat próbował
popełnić samobójstwo poprzez
utopienie się. W młodości obawiał się,
że żadna dziewczyna nie będzie
chciała za niego wyjść, jednak 12
lutego 2012 ożenił się z
pełnosprawną Japonką Kanae
Miyaharą. 13 lutego 2013 urodził się
im syn – Kiyoshi James Vujicic. 7
sierpnia 2015 przyszedł na świat ich
drugi syn – Dejan Levi Vujicic.W
wieku około siedemnastu lat został
przewodniczącym szkoły 

1

Rodzina Nicka

Słowa, które dają otuchy :
Kiedy ojciec zobaczył, że syn nie ma prawej
ręki, musiał wyjść z porodówki. Kiedy wrócił,
krzyknął do lekarza: "On nie ma prawej ręki!".
Na to lekarz: "Nie ma ani prawej, ani lewej
ręki, nie ma też nóg". Jednak Nick Vujicic
zamiast umrzeć, nauczył się jeździć na
deskorolce, pisać na komputerze, myć zęby,
pływać, podrywać dziewczyny.Tetra-amelia.
Ta piękna nazwa oznacza wadę genetyczną,
w wyniku której nie wykształcają się
kończyny. Ciężkie doświadczenie dla
każdego rodzica, także dla pastora Vujicica i
jego żony. Choć całe Brisbane (Australia)
modliło się razem z nimi, nie potrafili
zaakceptować Nicka, przytulić go. Cztery
miesiące rozpaczy. Jeden na każdą
kończynę. W końcu matka poczuła, że Bóg
ma dla Nicka plan.

Nicki

Ola K
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                                    Żarty na pocieszenie ....

U prawnika:
- Jaką opłatę muszę wnieść,
żeby otrzymać od pana
fachową poradę?
- 1000 złotych za trzy pytania.
- Hmm, to troszeczkę drogo,
nie uważa pan?
- No, może troszeczkę. A jakie
jest pańskie trzecie pytanie?

Pyta się Jasio-Kasi:

-Kasiu będziesz ze
mną chodzić?

A Kasia na to:
-To co sam się boisz?!

W nocy budzi się żona
leśniczego i słyszy kroki w
szafie:Podchodzi i widzi jak
jej sukienki wychodzą z
mody!
Kłócą się dwie kapusty:-jedna
mówi: ty głąbie.A druga na to:
Chcesz z liścia? 

To nie sztuka być wesołym
Kiedy szczęście tryska
Ale mieć wesoła minę
Kiedy serce ściska

Piękna jest miłość
Lecz znika jak mgła
Przyjaźń piekniejsza
BO wiecznie trwa

Schwytanej sarnie łzy z oczu
płyna,
Tak bardzo żal jej wolnosci,
Tak Tobie kiedys będzie żal
Cudownej kwitnacej MIŁOSCI

Kiedy ciemna noc nadchodzi
I gwiazdki świecą na niebie
spójrz w niebo jedna najjaśniejsza
Świeci ode mnie dla Ciebie,
Powie Tobie na uszko śpij słodko
kochane serduszko
I przyniesie piękne sny w których
będziemy my

Już jest późno,
czas na spanie,
więc Ci wierszyk ślę Kochanie!
Śpij spokojnie i słodziutko...
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   JAN  MELA i jego historia...

1

....

Jan Mela  ur. 30.12.1988r. w Gdańsku.
Najmłodszy w historii zdobywca
biegunów.
Jan Mela w wyniku porażenia prądem
stracił lewe podudzie i prawe ramię.
Stało się to 24.07.2002r. w Malborku,
kiedy wszedł podczas deszczu do
niezabezpieczonej stacji
transformatorowej. Gdy odzyskał
przytomność o własnych siłach wrócił
do domu.Sąd uznał, że przyczyną
wypadku nie było samo wejście Jana
Meli do budynku trafostacji, lecz
dotknięcie ręką przewodów
elektrycznych, a od 13-letniego
chłopca można już było oczekiwać
podstawowej znajomości zasad
bezpieczeństwa związanych z
urządzeniami pod napięciem. 
Sąd uznał,że Jan dostanie 230 tyś
odszkodowania i miesięczną rentę

Nagrody zdobyte przez Jana :
Człowiek bez granic (2004)
Fenomen ,,Przekroju'' (2005)
Kolos  w kat. Wyczyn roku, za zdobycie w
jednym roku, w wieku 15 lat, obu biegunów
Ziemi (2004)
Nagroda 5, 10 i dalej im. Marcin
Kołodyńskiego (2005)
Nagroda Statuetka "Kryształków Zwierciadła"
za działania na rzecz innych
niepełnosprawnych w ramach fundacji "Poza
Horyzonty" (2009)

Jasiek Mela - podróżnik,
polarnik, najmłodszy
zdobywca dwóch biegunów.
Jest także pierwszym
niepełnosprawnym, który
dokonał takiego wyczynu!
Zdobył kolejno Kilimandżaro i
Elbrus. Przebiegł nowojorski
maraton. Niósł pochodnię z
ogniem olimpijskim. Pokonał
wiele innych mniejszych i
większych biegów,
wysokości i barier. Ale
najważniejsze, że cały czas
pokonuje z sukcesem ten
swój własny życiowy maraton
Gdy miał 7 lat spłonął jego
dom, gdy miał 9 lat utopił się
jego brat a, jako 13-letni
chłopiec stracił rękę i nogę.
Mówi, że dzięki pracy można
wszystko, np. zdobyć biegun
albo zrobić jedną ręką szalik
na drutach.

Jasiek jest
założycielem fundacji
,,Poza Horyzonty"
W 2013 roku powstał film ,,Mój
Biegun'', który opisuje jego historię,
życie i wyprawę na oba bieguny.
Główne role zagrali Maciej Musiał
(kilkunastoletni Jaś), Bartłomiej Topa
(Bogdan Mela-ojciec Janka) i
Magdalena Walach (Urszula Mela-
matka Janka).

Mimo swojej niepełnosprawności
pokazał Nam w ,,Tańcu z gwiazdami'',
że potrafi świetnie tańczyć. Razem ze
swoją partnerką taneczną zajęli 4
miejsce.

Jan Mela

Jan Mela
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