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Czas wakacji szybko minął… Wróciliśmy do szarej uczelnianej 
rzeczywistości, do kolejek pod dziekanatami i egzaminów. Aby le-
piej się Wam pracowało w nowym roku akademickim przedstawia-
my oferty Biur ds. Osób Niepełnosprawnych Uczelni, które z nami 
współpracują. Uczcie się i inwestujcie w siebie! Przygotowaliśmy 
dla Was również porady prawne dotyczące ulg podatkowych oraz 
opisy praktyk ON! Na szczęście studia to nie tyko książki i nauka. Pa-
miętajcie, że od czasu do czasu dobrze jest odpocząć. Korzystajcie 
z pięknej złotej jesieni. Istnieją przecież różne rodzaje aktywności 
i alternatywy spędzania wolnego czasu. W tym numerze znajdzie-
cie wiele relacji z obozów i imprez integracyjnych, które być może 
zachęcą Was do uczestnictwa w tego typu spotkaniach.

Ponieważ poprzedni numer pojawił się tuż przed wakacjami po-
nownie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie na nazwę i logo 
dla naszego czasopisma. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda!

Wszystkich gorąco zachęcam do współpracy! Artykuły proszę 
przesyłać na adres redakcji.

Redaktor Naczelna
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