
Drodzy Czytelnicy!
Idąc ulicą mijamy wielu ludzi, którzy wydają 

się z pozoru być zwykli, przeciętni, ale jak wszyst-
kim wiadomo pozory mylą… W tym numerze macie 
okazje poznać osoby, które nie bały się walczyć ze 
stereotypami. Przeczytacie rozmowę z Pełnomocni-
kiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepeł-
nosprawnych Bogdanem Dąsalem, a także z Panią 
Marią Zając – Kierowniczką akademika „Alfa”, która 
całe swoje życie zawodowe poświęciła studentom, 
a ostatnie lata intensywnie współpracowała z BON 
AGH, Agatą Jabłońską – niepełnosprawną modelką, 
która wystąpiła między innymi na pokazie Ewy Min-
ge oraz Angeliką Chrapkiewicz-Gądek uczestniczką 
wyprawy na Kilimandżaro.

Temat z okładki to kwietniowe Integralia i przy-
stąpienie do Porozumienia na rzecz współpracy 
w zakresie zwiększania dostępności wyższych uczel-
ni dla studentów niepełnosprawnych dwóch no-
wych uczelni – PAT i UP! Relację z tego wydarzenia 
oraz wielu innych znajdziecie w dziale „Mamy się 
czym pochwalić” i „Integracja”.

Wakacje już tuż tuż, ale wcześniej czeka każde-
go walka z egzaminami i kolokwiami. Na szczęście 
sesja nie trwa wiecznie, dlatego już teraz warto za-
stanowić się nad tym jak spędzić wolny czas, Wisła, 
a może Mazury? Przedstawiamy Wam oferty atrak-
cyjnych wyjazdów, a jest w czym wybierać. Bawcie 
się i wypoczywajcie! A w październiku koniecznie 
zgłoście się do Redakcji i dołączcie do naszego ze-
społu lub prześlijcie artykuły na nasz adres! Serdecz-
nie zapraszam do współpracy.

Edyta Szymanek
Redaktor Naczelny

W numerze
Wywiady

4....Z Bogdanem Dąsalem, Pełnomocnikiem Prezydenta 
Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych 
rozmawiała Iwona Skalbmierska

5....Z Marią Zając, Kierownikiem Domu Studenckiego 
AGH „Alfa” rozmawiał Paweł Sarzała 

7....Z Agatą Jabłońską, modelką, rozmawiała 
Zofia Florek-Paszkowska

10....Z Angeliką Chrapkiewicz-Gądek, uczestniczką 
wyprawy na Kilimandżaro, rozmawiała Anna Korzec

Integracja
12....Andrzejkowy czar 2008
14....Wigilijny wieczór
16....Dni Integracji krakowskich uczelni – Integralia
17....Każdy ma swoje Kilimandżaro
17....Jak przebiegały Dni Integracji
20....Impreza Wiosenna 
21....Wycieczka integracyjna do Kopalni Soli
21....Teatry i kina – również dla niepełnosprawnych!!!
22....Konferencja Pełnosprawny Student II
24....Kiermasz UJ
25....II Obóz Sportowy dla osób niepełnosprawnych 
25....VII Integracyjny Obóz na Mazurach
26....Medialni Niepełnosprawni

Mamy się czym pochwalić
28....Porozumienie o współpracy
30....Projekt DARE
31....Gala „Kraków bez barier”
32....Wodne szaleństwo, niezawodne wrażenia
34....Uniwersytet Ekonomiczny wyróżniony w konkursie 

„Kraków bez barier”
35....Audytorium Maximum – zwycięzcą I edycji konkursu 

„Kraków bez barier”
36....The Adult Learners’ Voice – Głos dorosłych uczniów

Pomoc i porady
37....Język migowy
40....Techniczne wspomaganie dla niepełnosprawnych
42....O mocnych stronach
43....Jak likwidować bariery architektoniczne?
45....Zwiększanie dostępności uczelni wyższych dla osób 

niepełnosprawnych

Prawo i finanse
46....O prawo mniej dyskryminujące
47....Pogramy PFRON
48....Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Twórczość własna
50....Wiersze Malwiny Kocoń

Kalendarium KSSN
51....Co sie wydarzyło
51....Co się jeszcze wydarzy


