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Nie żyje Piotr Pawłowski – przyjaciel
integracji, przyjaciel UTK
09.10.2018

Zmarł Piotr Pawłowski, założyciel i Prezes
Fundacji Integracja działacz społeczny,
człowiek wielkiego serca. Dzięki niemu i
działaniom jego fundacji udało się
zlikwidować wiele barier architektonicznych,
cyfrowych, a przede wszystkim społecznych.
Prezes „Integracji” był również
przewodniczącym Rady Ekspertów do spraw
osób o ograniczonej możliwości poruszania
się przy Prezesie Urzędu Transportu
Kolejowego. W Urzędzie będzie zapamiętany
jako człowiek pełen pasji, inwencji i
determinacji.
Piotr Pawłowski od lat współpracował z Urzędem Transportu
Kolejowego. Był przewodniczącym Rady Ekspertów do spraw
osób o ograniczonej możliwości poruszania, w której prace był
aktywnie zaangażowany. Rada zajmowała się m.in. poprawą
dostępności kolei dla osób z niepełnosprawnościami oraz
działaniami na rzecz podnoszenia standardów obsługi tych
osób. Rada Ekspertów pod przewodnictwem Piotra
Pawłowskiego zainicjowała powstanie „Ekspertyzy w sprawie
dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z
niepełnosprawnością oraz o ograniczonej możliwości poruszania

się”. – Jest to unikalny dokument, który pozwala podjąć kolejne
działania w celu poprawy dostępności kolei dla osób z
niepełnosprawnościami – ocenił wtedy Piotr Pawłowski,
przewodniczący Rady.
Powołanie Rady i przygotowanie ekspertyzy to tylko część z
licznych, wspólnych działań na rzecz podróżnych z
niepełnosprawnościami, w które włączał się Piotr Pawłowski,
m.in. z Fundacją Integracja UTK opublikował poradnik „Savoirvivre wobec osób z niepełnosprawnością”. Stowarzyszenie
Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja doceniły działania UTK
przyznając Medal Przyjaciel Integracji. Wyróżnienie traﬁło do
Urzędu za działalność na rzecz pasażerów z
niepełnosprawnością oraz świadome zatrudnienie pracowników
z niepełnosprawnością.
– W naszych działaniach na rzecz poprawy sytuacji podróżnych
o ograniczonej możliwości poruszania się zawsze mogliśmy
liczyć na Piotra Pawłowskiego. To on często był inicjatorem
wielu działań, zarażał nas pozytywną energią i wiarą, że zmiany
należy rozpoczynać od nas samych, od drobnych kroków, które
mogą być początkiem rzeczy wielkich– wspomina Ignacy Góra,
Prezes UTK. Jestem przekonany, że mogę o Piotrze Pawłowskim
powiedzieć – Wielki Przyjaciel Urzędu Transportu Kolejowego –
dodaje.
Piotr Pawłowski od ponad 25 lat był aktywnym dziennikarzem,
działaczem społecznym, pracującym na rzecz likwidacji barier
architektonicznych, cyfrowych, społecznych i prawnych. Był
ambasadorem przemian społecznych w naszym kraju, twórcą i
prezesem Fundacji Integracja i Stowarzyszenia Przyjaciół
Integracji. Zmieniał świadomość Polaków o prawach osób z
niepełnosprawnościami i stanowczo domagał się poszanowania
ich potrzeb. Dzięki inicjatywom podejmowanym przez Fundację
Integracja cała Polska mogła poznać niezwykłych ludzi bez
barier, m.in. genialnego muzyka Grzegorza Płonkę czy
społeczniczkę Agnieszkę Bal. Sam Piotr Pawłowski otwierał
umysły, a swoimi działaniami i postawą przekraczał wiele barier.
Niezależnie od ograniczeń ﬁzycznych, aktywnością i hartem
ducha mógłby obdzielić niejedną w pełni sprawną osobę.

Dlatego zmieniał zarówno myślenie pojedynczych ludzi, jak i
całego naszego społeczeństwa.
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