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Nasi Drodzy Czytelnicy!

Wraz  z  nadchodzącą wiosną docie-
ramy do  Was z  kolejnym numerem 
„Semestralnika”.

Jako temat numeru w ybral iśmy 
Integracyjny Studencki Piknik Lotniczy, 
który był bardzo emocjonujący, zwłasz-
cza dla osób, które tak jak prezentowana 
na okładce Marta wykonały skok tande-
mowy ze spadochronem.

Tym razem sporo uwagi poświęcili-
śmy na zmiany, jakie zaszły w ustawie 
o szkolnictwie wyższym. Wprowadza ona 
wiele innowacji, które dotyczą również 
studentów niepełnosprawnych. Oprócz 
tego weszła również długo wyczekiwana 
ustawa o języku migowym i innych środ-
kach komunikowania. Przeczytajcie, co 
uważa o niej środowisko akademickie.

Dla aktywnych oferujemy dużą dawkę 
sportu, zarówno na siłowni, jak i na świe-
żym powietrzu. Gdzie warto się udać, aby 
polepszyć kondycję na zbliżające się lato? 

Dużo miejsca poświeciliśmy również 
artchitekturze i dostosowaniu budyn-
ków do potrzeb ON. Jednakże nie tylko 
budownictwo należy dostosowywać, ale 
również strony internetowe, o czym prze-
czytacie w artykule o Utilitii.

Integracja krakowska środowiskowego 
trwa w najlepsze! Przedstawiamy bogate 
w  zdjęcia relacje z  naszych obozów 
i wyjazdów z Muszyny, Żywca, Gdańska...
Standardowo oferujemy również dawkę 
atrakcji dla ducha – trochę sztuki 
w postaci poezji oraz fotografii.

Serdecznie pozdrawiamy!
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