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Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce 34. numer 
Kwartalnika „Niepełnosprawność – zagad-
nienia, problemy, rozwiązania”. Pragniemy 
zwrócić uwagę na artykuł Marii Agniesz-
ki Paszkowicz „Zatrudnialność osób nie-
pełnosprawnych na przykładzie badań 
empirycznych”. Jest to pokłosie badań po-
święconych zatrudnialności osób niepełno-
sprawnych w województwie lubuskim. Do 
celów badawczych opracowano autorski 
model zatrudnialności, oparty o cztery war-
tości: zdrowie/sprawność, wykształcenie, 
pracę i bezpieczeństwo społeczne, które wyznaczają przestrzeń analizy badaw-
czej zatrudnialności. W efekcie uzyskano zróżnicowane wyniki badań w zależ-
ności od stopnia niepełnosprawności i statusu na rynku pracy. Dokonano także 
analizy porównawczej otrzymanych wartości wskaźników badawczych.

W bieżącym wydaniu publikujemy również artykuł Joanny Godawy z Uniwer-
sytetu Śląskiego „Wokół integracji społecznej. Edukacja inkluzyjna i integracyj-
na w opiniach studentów pedagogiki specjalnej i pedagogiki rewalidacyjnej”. 
Autorka przeprowadziła badania wśród studentów kierunków pedagogicznych. 
Dotyczyły one różnych form realizacji edukacji specjalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacji inkluzyjnej i edukacji integracyjnej. Głównym polem 
dociekań była integracja społeczna związana nierozerwalnie z humanistycznym 
paradygmatem przemian społeczno-kulturowych, który otwarcie przeciwstawia 
się ekskluzji społecznej, izolacji, dyskryminacji oraz stygmatyzacji osób z nie-
pełnosprawnością.

W następnym polecanym przez nas doniesieniu naukowym „Terapia za-
jęciowa w kompleksowej rehabilitacji osób z osteoporozą” Jerzy Rottermund 
z Uniwersytetu św. Elżbiety w Bratysławie oraz Andrzej Knapik ze Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przedstawiają czynniki ryzyka i po-
wikłania występujące w trakcie rozwoju osteoporozy. Wskazują na podstawowe 
cele terapeutyczne w pracy terapeuty zajęciowego z pacjentem. Jak podkreśla-
ją, terapia zajęciowa obejmuje bardzo szeroki zakres oddziaływania na chorych 
z osteoporozą i wpisuje się w kompleksową rehabilitację.

Na zakończenie pragniemy zwrócić także Państwa uwagę na artykuł Patricka 
Wodeckiego z Uniwersytetu Warszawskiego „Ewolucja sposobów rozumienia 
pojęcia niepełnosprawności”. Artykuł jest próbą analizy historycznych sposo-
bów definiowania niepełnosprawności jako zjawiska społeczno-prawnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem ewolucji oraz specyfiki przeważającego obecnie 
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biopsychospołecznego modelu niepełnosprawności. Autor artykułu bazuje na 
terminologii opracowanej przez Thomasa Kuhna, by możliwie najprecyzyjniej 
ująć następujące po sobie paradygmaty niepełnosprawności.
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