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Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer 
Semestralnika.

Jako najważniejsze wydarzenie w ostatnim 
okresie uznaliśmy ratyfikowanie przez Polskę 
konwencji ONZ o  prawach osób niepełno-
sprawnych. Ten dwudziesto kilku stronicowy 
dokument jest fundamentem mówiącym 
o  prawach osób niepełnosprawnych, który 
powinien znaleźć odzwierciedlenie w stosow-
nych ustawach, rozporządzeniach, programach 
pomocowych, a także w codziennym życiu osób 
niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że będzie 
to podstawą do ubiegania się o respektowanie 
równych praw osób niepełnosprawnych do peł-
nego udziału w życiu społecznym i zawodowym.

Piszemy także o sukcesach naszych paraolim-
pijczyków w Londynie, tym bardziej, że trzymali-
śmy kciuki za studenta AGH , pływaka – Marcina 
Ryszkę. Mamy nadzieję, że kolejne igrzyska 
paraolimpijskie zobaczymy w polskiej telewi-
zji. W tym roku, niestety tylko Polska i Pakistan 
nie relacjonowały zmagań paraolimpijczyków.

W aktualnym numerze poruszamy także 
kluczowe dla studentów niepełnosprawnych 
tematy: zmniejszenie kwoty dotacji MNiSW 
na stwarzanie warunków do pełnego udziału 
w  procesie kształcenia studentów i  dokto-
rantów będących osobami niepełnospraw-
nymi oraz zamknięcie przez PFRON programu 
„Pitagoras” – dofinansowanie usług tłumaczy 
języka migowego.

Ponadto przeczytacie o wielu innych waż-
nych dla nas sprawach, takich jak sukcesy 
sportowe i  naukowe osób niepełnospraw-
nych, minione wydarzenia integracyjne, ulgi 
i uprawnienia. Będzie co nieco o uniwersal 
design, a także garść ciekawostek i informacji 
z różnych stron świata. Na koniec zaproponu-
jemy odrobinę sztuki. 

Życzymy przyjemnej lektury.
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