
4 Pies przewodnik a społeczeństwo

6 „Jestem całkiem normalnym kolesiem”
9 ONi też potrafią

10 Piknik Lotniczy
14 Olsztynek 2009
15 Międzyuczelniana integracja przy cieple ogniska 

i dźwiękach gitary
17 Rejs po Wiśle

18 „Wszystko o kobietach”
19 Targi Rehabilitacyjne w Łodzi
21 Człowiek słucha mózgiem, a nie uszami
24 Pełnosprawny Student III
25 „Świadomość niepełnosprawności – nowe wyzwania 

dla edukacji”
26 (Nie)pełnosprawny student
28 VI Ogólnopolskie Spotkanie Studentów 

Niepełnosprawnych

30 „To takie bardzo szybkie szachy!”
32 Obóz sportowy w Wiśle

33 AD ASTRA – sztuka pomagania innym
36 „Informacje o działaniach na rzecz studentów 

niepełnosprawnych w Politechnice Wrocławskiej”

39 Maturzysto, absolwencie nie(do)słyszący.
Czas na studia!

42 Wydrukuj sobie ciastko!
43 Studenci z dysleksją a nauka języków obcych
45 Dysleksja na studiach – czy to możliwe?
48 Różnorodność niesłyszących studentów

50 Praktyki w EC Kraków

51 Ulgi podatkowe dla osób niepełnosprawnych 
w 2009 r.

53 Nieświadomość wyraża się przez sny

55 Wiersze Krzysztofa Rączki (UJ)

56 Co się działo... Co się jeszcze wydarzy...

WSPOMNIENIE

Z głębokim smutkiem pragniemy poinformować, iż zmarł 
nasz kolega, student Uniwersytetu Ekonomicznego. Pogrzeb 
odbył się w sobotę,19 września br. Tomek miał tylko 24 lata 
i od dawna borykał się z chorobą nowotworową. Studiował 
Informatykę i Ekonometrię na Wydziale Zarządzania. Był 
członkiem Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych. Tom-
ka poznaliśmy na corocznym obozie w Rytrze w 2005 roku. 
Był to bardzo wesoły, radosny, sympatyczny chłopak, szybko 
nawiązywał kontakty. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami 
obozu tworzył zgraną paczkę. Był duszą towarzystwa, do 
dziś pamiętamy wieczorne posiedzenia w hotelowym poko-
ju, rozmowy i żarty do rana ... wtedy nikt nie spodziewał się 
tak dramatycznego scenariusza. Jedyne, co możemy zrobić 
to pomodlić się za Tomka, i mieć na względzie to jak przemi-
jające jest nasze życie.

Ewelina Biel-Krzywda

W numerze
Ewolucje

Wywiady

Integracja

Wydarzenia

Sport

Polska

Warto wiedzieć

Praktyki

Prawo i finanse

Psychologia

Twórczość wlasna

Kalendarium KSSN




