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Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością działające 
w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana 
Pawła II w Białej Podlaskiej dostrzegło konieczność 
wyjścia z ofertą edukacyjną do osób, które ze względu 
na ograniczenia związane z okresem pandemii 
odczuły izolację w stopniu zwielokrotnionym. 
Sukcesywnie dostosowując uczelnię do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, zaobserwowano potrzebę 
kolejnego wyjścia do środowisk zrzeszających te 
osoby poza uczelnią. Działania podejmowane przed 
pandemią uświadomiły pracownikom BON, że osoby 
z niepełnosprawnościami zrzeszone w bardziej lub 
mniej sformalizowanych grupach, pozostają zamknięte. 
Nie wykorzystują także szans jakie otwiera przed nimi 
możliwość studiowania, gdyż wiedza na ten temat po 
prostu do nich nie dociera. Era pandemii, kształcenia 
zdalnego oraz konferencja absolwentów zorganizowana 
we wrześniu 2021 roku przez Zakład Informatyki, 
pokazały, że nie tylko kształcenie ale również bardzo 
dobra praca jest możliwa online. Duża grupa 
absolwentów informatyki to osoby pracujące zdalnie 
z domu i świadczące usługi IT dla przedsiębiorstw np. 
w Niemczech, Australii czy USA. Dostrzegając potencjał 
intelektualny osób z niepełnosprawnością, Biuro 
ds. Osób z Niepełnosprawnością Państwowej Szkoły 

Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
postanowiło podejmować cykliczne próby „wciągania” 
osób z niepełnosprawnościami w grono społeczności 
akademickiej.
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Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej 
zorganizowało w ubiegłym roku Rodzinny Festyn Rekreacyjny  „2 Żywioły” pod honorowym 
patronatem Prezydenta miasta. Wydarzenie to miało na celu integrację środowisk 
zrzeszających osoby z niepełnosprawnością, studentów, pracowników i mieszkańców 
miasta Biała Podlaska poprzez wspólną zabawę i współuczestnictwo w rozgrywkach 
sportowych.

Konkurencje sportowe podczas festynu, fot. z archiwum autora
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Okazuje się, że samo dostosowanie uczelni 
nie jest rzeczą wystarczającą – należy podjąć 
dalsze kroki i efektywnie rekrutować. Szczególną 
inspiracją do tego działania są absolwenci (osoby 
z niepełnosprawnościami), którzy doskonale 
odnajdują się jako pracownicy zdalni w branży IT. 
Dlatego w 2021 na terenie obiektów sportowych PSW 
w Białej Podlaskiej odbył się pierwszy integracyjny 
Rodzinny Festyn Rekreacyjny „2 Żywioły”. W festynie, 
wraz ze społecznością akademicką i mieszkańcami 
miasta, uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami. 
Organizatorem wydarzenia było Biuro ds. Osób 
z Niepełnosprawnością przy wsparciu i honorowym 
patronacie Prezydenta Miasta Biała Podlaska. 

Rodzinny Festyn Rekreacyjny, poprzez wspólną 
zabawę i współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych, 
służył integracji różnych grup społecznych, osób 
pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami. 

Uczelnia, poprzez realizowane działania, wpisuje 
się w koncepcję edukacji włączającej, wymagającej 
tworzenia wspólnej przestrzeni edukacyjnej. Każdy 
kierunek studiów realizujący kształcenie ma swój 
wkład w aktywizację osób z niepełnosprawnościami. 

Pewne kierunki, np. medyczne przygotowują postawy 
związane ze zdrowiem, rehabilitacją, inne skupiają się na 
aktywizacji zawodowej, a wkład jeszcze innych dotyczy 
czasu wolnego. Koncepcja edukacji włączającej jest 
efektem zmian w postrzeganiu niepełnosprawności.  

Rodzinny Festyn Rekreacyjny „2 Żywioły” planowany 
był jako seria konkurencji na uczelnianym zespole 
basenów otwartych. Niesprzyjająca pogoda zmusiła 
organizatorów do przeniesienia wydarzenia pod dach 
hali sportowej. Frekwencja dopisała ponad oczekiwania 
organizatorów. Zrzeszone i niezrzeszone organizacje 
związane z osobami z niepełnosprawnościami bardzo 
chętnie wzięły udział w festynie. Był to też czas na 
zapoznanie się z uczelnią, profilami kształcenia 
i możliwościami jakie otwiera proces edukacji. Był to czas, 
w którym zachęcano osoby z niepełnosprawnościami do 
integracji, wyjścia spod wspomnianego wcześniej klosza  
i poczucia rodzinnej atmosfery w murach uczelni. 
Organizatorzy wraz z uczestnikami podjęli 
postanowienie, iż tego typu imprezy powinny odbywać 
się cyklicznie. Rektor uczelni, w związku z dużym 
zainteresowaniem, zadecydował o stworzeniu przy BON 
klubu integracyjnego dla studentów. 

Organizatorzy festynu wraz z Panem Pawłem Iwaniukiem – koordynatorem ds. dostępności i osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miasta Biała 
Podlaska, fot. z archiwum autora
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Podejmowane przez BON starania na rzecz aktywizacji 
osób z niepełnosprawnościami spotkały się z uznaniem 
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie oraz 
tygodnika Słowo Podlasia i zaowocowało nadaniem 
uczelni wyróżnienia w kategorii Innowator Roku.

Mówi Paweł Iwaniuk – koordynator ds. dostępności 
i osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miasta Biała 
Podlaska: 

„Miasto jako samorząd uczestniczy w tworzeniu polityki 
społecznej i w tej polityce mieszczą się m.in. działania na 
rzecz osób z niepełnosprawnością. Natomiast uczelnia jako 
jednostka, która kształci specjalistów w różnych dziedzinach, 
wpisuje się w tę politykę społeczną. W wielu miejscach 
nasze działania zazębiają się. Uczelnia jest swoistym 
samorządem działającym wewnątrz większej organizacji, 
a działania podejmowane przez nią są odbiciami podobnych 
realizowanych przez miasto, tylko w mniejszej skali. Wsparcie 
osób z niepełnosprawnościami, np. w formie asystentów 
osobistych, to pole, na którym powinniśmy działać wspólnie, 
dlatego że służy ono tak samo mieszkańcom i studentom. 
Absolwenci uczelni stają się natomiast wykonawcami polityki 
społecznej kraju i naszego miasta, rozpoczynając pracę 
w instytucjach i organizacjach, które realizują działania 
m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. W tym kontekście 
tworzenie rozwiązań, które pozwalają przechodzić pomiędzy 
życiem na uczelni i życiem w mieście oraz wzajemne 
informowanie o naszych ofertach, jest niezwykle ważne.

W rozważaniach nad integracją społeczną osób 
z niepełnosprawnościami, nie mogę nie posłużyć 
się własnym przykładem. Jestem absolwentem PSW. 

Studiowałem tutaj w latach 2005-2008 i był to okres 
bardzo ważny dla mnie, gdyż był to pierwszy etap mojej 
edukacji, który odbywał się poza domem. Wcześniej 
byłem nauczany w systemie indywidualnym tak jak 
większość osób z niepełnosprawnościami w tamtych 
czasach, a szczególnie osób z niepełnosprawnościami 
fizycznymi. Uczelnia natomiast pozwoliła mi na integrację 
ze społecznością akademicką i miastem. Rozwinęła moje 
postrzeganie świata. Tutaj zacząłem zastanawiać się, 
gdzie jest moje miejsce. To właśnie uczelnia rozbudziła 
moje zainteresowanie mediami, w których pracowałem 
później ponad dekadę. Również tutaj dostrzegłem 
znacznie samorządu w działaniach na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami. Jest to świetny przykład roli 
uczelni w życiu osób z niepełnosprawnościami”.

Mówi dr Jarosław Żbikowski, współorganizator 
festynu: 

„Uczelnia jako instytucja tworząca całe spektrum 
związane z edukacją, wychowaniem i kształceniem pewnych 
elementów animacyjnych do różnego rodzaju aktywności, 
musi mieć na uwadze aspekt integracyjny. Integracja 
nie dotyczy tylko i wyłącznie grup społecznych, np. osób 
z niepełnosprawnościami i całego środowiska zdrowych – 
ale charakter integracyjny to jest tak naprawdę – najpierw 
zrozumienie, wytworzenie pewnych więzi a następnie 
wspólne działanie. Integracja nie jest tolerancją, integracja 
jest wspólnym rozumieniem siebie nawzajem i wspólnym 
działaniem. Uczelnia jako instytucja kształcąca, tworząca 
pewne obszary wartości, przede wszystkim humanistyczne, 
musi integrować – to jej priorytet.” 

Grupa uczestników festynu, fot. z archiwum autora


