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Wyzwaniem i pasją życia Piotra Pawłowskiego jest umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym normalnego, godnego funkcjonowania w społeczeństwie. Śmiem 

twierdzić, że Piotr urodził się właśnie po to, by – doświadczając wszelkiego dyskomfortu 

i ciężaru losu osoby niepełnosprawnej – z większą determinacją pomagać innym 

niepełnosprawnym.  

Zanim Piotr został skazany na wózek, zdążył poznać smak sprawności fizycznej – grał 

w koszykówkę i uprawiał lekkoatletykę. Miał 16 lat, gdy podczas wakacji fatalnie skoczył do 

wody. Ten skok stał się prawdziwym punktem zwrotnym w Jego życiu. Piotr potrafił 

przezwyciężyć własny dramat, bezradność, samotność. Trzy lata dojrzewał do akceptacji 

życia z niepełnosprawnością, opuszczenia czterech ścian i wyjścia do ludzi. Wielkość 

charakteru Piotra polega na tym, że potrafił siłę fizyczną przemienić w siłę pomocy – 

zwłaszcza osobom w dużo trudniejszej sytuacji. Chciał, aby tak jak on inni poradzili sobie z 

własną niepełnosprawnością i odnaleźli swoje miejsce w życiu. 

Gdyby nie ogromna wrażliwość Piotra i dusza artysty – od 1989 roku należy do 

Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami; gdyby nie potrzeba i zdolność 

refleksji – ukończył podyplomowe studium etyki i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; 

gdyby nie zdolności literackie – jest twórcą i redaktorem naczelnym magazynu dla osób 

niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół „Integracja”; gdyby nie zmysł społecznikowski,  

który kazał mu założyć Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundację „Polska bez barier”, 

ponadto Piotr jest autorem wielu programów radiowych i telewizyjnych, pomysłodawcą 

kampanii społecznych, najlepszego w Polsce portalu informacyjnego dla osób 

niepełnosprawnych; gdyby nie te wszystkie wspaniałe rzeczy –  los osób niepełnosprawnych 

w Polsce na pewno byłby trudniejszy. 

Najważniejszym słowem i ideą stała się dla Piotra „Integracja” – zjednoczenie osób 

i instytucji na rzecz normalnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie 

oraz zniesienia barier, zwłaszcza architektonicznych, a także negatywnych stereotypów 

związanych z osobami niepełnosprawnymi. Marzeniem Piotra jest tworzenie sprzyjających 

warunków, dzięki którym osoby niepełnosprawne będą bardziej samodzielne, będą mogły 

uczestniczyć w życiu społecznym w jak najszerszym wymiarze – zdobywać wykształcenie, 

normalnie funkcjonować na rynku pracy, podejmować aktywność twórczą, sportową, 



społeczną i obywatelską – choćby głosować na równych prawach. Organizacja, którą stworzył 

Piotr, próbuje zmieniać rzeczywistość oraz myślenie o niepełnosprawności i osobach 

niepełnosprawnych. Zatrudnia dziś ok. stu osób. Poza Warszawą jej biura znajdują się w 

Gdyni, Krakowie, Katowicach i Zielonej Górze. Piotr chciałby, żeby „Integracja” była 

postrzegana jako partner dla wielu instytucji publicznych w rozwiązywaniu problemów 

społecznych związanych z niepełnosprawnością. 

Gdy dzwoni się do Piotra, od razu słyszymy: Jak mogę Ci pomóc? Nie pyta: czy? Ale 

od razu: jak? Taka postawa jest dla niego oczywista.  

Piotr Pawłowski stał się w Polsce ikoną pomocy osobom niepełnosprawnym. Jest w 

nim cierpliwość i akceptacja samego siebie, zaduma, mądrość i wewnętrzna siła. A także 

poczucie wolności duchowej oraz umiejętność wyboru rzeczy naprawdę ważnych. Potrafi się 

poświęcać i potrafi być skuteczny.  

Wypada życzyć Piotrowi, żeby trwał jak najdłużej – dla dobra innych. Wszystkiego 

najlepszego Piotrze! 

 

 


