Mój biegun

W ramach Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 3.12.2013 r., klasy IV-VI naszej
szkoły oraz klasy gimnazjalne obejrzały w kinie film pt. ”Mój biegun” o życiu i niezłomnej
postawie Jasia Meli. W następnych dniach uczniowie uczestniczyli w zajęciach
wychowawczych na temat: „Każdy może odnieść sukces”. W dniu 6.12.2013 r., podczas
koncertu mikołajkowego, odbędzie się wręczenie nagród i dyplomów "PRZYJACIEL
INTEGRACJI"
dla
wybranych
przez
rówieśników
uczniów,
wykazujących się zrozumieniem i tolerancją wobec niepełnosprawnych kolegów.
Ten wzruszający, mądry i pouczający film był okazją do poruszenia trudnych, ale jakże
ważnych spraw w życiu człowieka. Nieprzewidywalność życia, możliwość nagłej utraty
zdrowia, umiejętność dochodzenia do celu i pokonywania przeszkód życiowych, rola innych
osób w przezwyciężaniu trudności – to tylko niektóre tematy poruszane z uczniami podczas
godzinnych spotkań wychowawczych, które po prelekcji filmu odbyły się w naszej szkole
z każdą klasą.
Uczniowie najpierw wypowiadali się spontanicznie na temat przeżyć związanych z
obejrzeniem historii Jana Meli. Większość uczniów używała sformułowań: „wzruszająca
historia”, „czułem smutek, żal, a nawet strach”. Potem rozmowa kierowana w klasach 4-6 SP
przez nauczycieli specjalistów – p. Milenę Kijewską i p. Annę Drozdecką dotyczyła trudnej
drogi jaką musiał przejść nastoletni bohater filmu, aby w konsekwencji osiągnąć sukces
życiowy: zdobycie dwóch biegunów kuli ziemskiej.
Zwrócono uwagę podczas rozmów, że największym sukcesem Jasia było pokonywanie
codziennych trudności, mozolne, ciężkie ćwiczenia fizyczne, praca nad swoich charakterem, a
dopiero wtedy możliwa stała się wyprawa na biegun, czy zdobywanie szczytów. Młodzież
znakomicie odczytała przenośny tytuł filmu i często w zaskakująco dojrzały sposób
interpretowała różne fakty z życia Janka Meli. Wypowiedzi typu: „ Rodzice muszą wymagać
od dzieci, aby były kiedyś mądrymi ludźmi”, „Tylko ciężką pracą można osiągać sukcesy” –
często
padały
podczas
spotkań
z
ust
młodych
ludzi.
Dopełnieniem rozmów w klasach 4-6 SP było obejrzenie przez uczniów dokumentalnych
filmów, dostosowanych do wieku uczniów, w których osoby z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami wypowiadały się na temat ich relacji z innymi ludźmi. Spotkania tego
typu z młodymi ludźmi z jednej strony ukazują ich wrażliwość na drugiego człowieka, jego
cierpienie, potrzebę wsparcia, a drugiej strony uczą jak takiej pomocy udzielać, jak być
współczującym, a nie litującym się kolegą.
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