W numerze
Wywiady
4 / Dziewczyna na medal, a nawet 3 medale!
6 / Wywiady z Przewodniczacymi ZSN
z poprzednich lat

Warto wiedzieć
10 / Poznaj swój psychologiczny warsztat
11 / Oddaj głos nie wychodząc z domu
12 / Indywidualna praca z coachem – Od edukacji
do pracy

Integracja
13 / Świeżo-Zrzeszeni!
14 / XI Tydzień Osób Niepełnosprawnych
14 / Kocham Kraków z wzajemnością
15 / Pół żartem, pół sercem
17 / Wakacyjna Oferta Biur ds. ON

Świat się zmienia
18 / Zmieniliśmy Sytuację Niepełnosprawnych

Moi Drodzy Czytelnicy!
To już piąty numer Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych, taki mały jubileusz. Dla mnie tym bardziej szczególny, że to pierwsze wydanie, którym mam okazję zaopiekować się
jako Redaktor Naczelny.
Jednak wystarczy tej numerologii, bo na kolejnych stronach czeka na Was mnóstwo interesujących tematów. Dla ochłody trochę zimy, czyli
wywiad z biegaczką narciarską i paraolimpijką
Katarzyną Rogowiec. Zbyt zimno się zrobiło? Skoczcie więc potańczyć... w Krakowie można to robić
także siedząc na wózku. Zabieramy Was również do
teatru na zwariowaną komedię oraz na całe mnóstwo spotkań, konferencji i innych wydarzeń. Proponujemy wyjazdy oraz imprezy, na które można
(albo można było) się wybrać. Przypominamy też
o nowej możliwości głosowania przez pełnomocnika. Niedawno pojawiła się szansa, by wyrazić swoją opinię w wyborach z czyjąś pomocą, nawet jeśli
trudno jest wyjść z domu.
Gotowi na wspólną podróż z całą Redakcją?
Nie potrzebny pociąg, bilet, ani nawet kamień zielony. Wystarczy nasza gazeta w dłoni.
Z pozdrowieniami, życząc miłego czytania
Paweł Rozmus
Redaktor Naczelny

w Krakowie!
20 / Pyta Pani czy cha-chę tańczę?
21 / Zwiedzać Polskę bez ograniczeń, czyli
działajmy systemowo
22 / Ciężka dola tłumaczy języka migowego
25 / Dla studentów I roku i kandydatów na studia
26 / Oszukać mrok, czyli o właściwych ścieżkach
dla niewidomych
28 / Czy polskie uczelnie są przyjazne osobom
nie(do)słyszącym?

Na wyższym szczeblu
31 / A może studia za granicą?
32 / Student z niepełnosprawnością w środowisku
akademickim

34 / Wizyta w Sight City

Opinia publiczna
35 / Niepełnosprawność
36 / Moje życie z implantem
38 / Ścieżka cudów
39 / SOS dla niewidomych uczniów

Poza Krakowem
40 / Jakie wsparcie może otrzymać student
z niesprawnością na Uniwersytecie
Warszawskim
42 / Nie! Pełnosprawni Studenci
na Uniwersytecie Łódzkim

Kalendarium KSSN
43 / Co się wydarzyło i co się wydarzy w 2010

