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W roku 2013 polska socjologia biedy i wykluczenia społecznego wzbogaciła 
się o kolejną ważną pozycję – zredagowane przez elżbietę Tarkowską obszerne 
opracowanie pt. „dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego” (Wydawnictwo 
iFis PAn, Warszawa 2013). książka ta przedstawia wyniki badań skoncentro-
wanych na „relacyjnych i symbolicznych wymiarach ubóstwa” – społecznych 
konstrukcjach ubóstwa, postawach i wyobrażeniach dotyczących ludzi biednych 
w różnych segmentach społeczeństwa polskiego (s. 11). kierowany przez re-
daktorkę opracowania zespół badawczy podjął się zatem analiz istotnej proble-
matyki dotyczącej (nie)obecności problemu ubóstwa w dyskursie publicznym: 
udzielanych przez uczestników życia społecznego odpowiedzi na pytania o źródła 
biedy i wykluczenia, w tym społecznego „delegowania” / przypisywania odpo-
wiedzialności „za biedę” i ocen stosowanych wobec osób ubogich. Pozycja ta jest 
niewątpliwie nowatorska – do tej pory systematyczne analizy konceptualizacji 
biedy i marginalizacji społecznej podejmowali autorzy zachodni1. Polscy badacze 
ubóstwa i wykluczenia społecznego – od dawna świadomi typologii dyskursów 
i paradygmatów ekskluzji publikowanych w wydawnictwach europejskich (m.in. 
Warzywoda-kruszyńska, 1998; szarfenberg, 2008) – w niewielkim zakresie 
i raczej fragmentarycznie podejmowali wątki świadomościowych aspektów 
współczesnych problemów społecznych. Jednocześnie, jak podkreśla we „Wpro-
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wadzeniu...” Tarkowska, budząca coraz większe zainteresowanie problematyka 
ubóstwa i wykluczenia społecznego była nieobecna w dotychczas opublikowa-
nych w naszym kraju analizach dyskursu (s. 28–29).

książka, w której konsekwentnie zastosowano perspektywę konstruktywi-
styczną, stanowi podsumowanie ważnego etapu badań prowadzonych przez zespół 
socjologów ubóstwa, którym kieruje elżbieta Tarkowska. informacje o prowa-
dzonych od połowy lat 1990. projektach i najważniejszych dokonaniach zespołu 
zamieszczono we wprowadzeniu do opracowania. W kolejnych rozdziałach 
przedstawiono natomiast wyniki serii modułów badawczych opartych o zróż-
nicowane jakościowe techniki zbierania i analizy danych (ramy czasowe analiz 
obejmują głównie lata 2000–2011), wraz z krótkimi opisami metodologii zasto-
sowanej w każdym z nich. rama deskrypcyjno-analityczna opracowania została 
w odniesieniu do prac wybitnych badaczy ubóstwa: ruth lister, lee rainwatera, 
seebohma rowentree, a istotnymi jej elementami są również ustalenia poczynione 
przez Michela Foucault i Pierre’a Bourdieu. elżbieta Tarkowska podkreśla, że 
bezpośrednią inspirację autorzy książki czerpali z prac Józefa Wrzesińskiego, 
księdza katolickiego polskiego pochodzenia, działającego w latach 1956–1988 
we Francji. Wrzesiński, twórca ponadreligijnego i ponadpolitycznego ruchu AdT 
czwarty Świat, wyodrębnił 3 rodzaje wiedzy o ubóstwie: wiedzę akademicką, 
wiedzę wynikającą z doświadczeń z pracy z osobami wykluczonymi oraz – co 
istotne – ekspercką wiedzę samych biednych (s. 13). 

część pierwsza opracowania zawiera obszerne wprowadzenie oraz rozdział 
poświęcony problematyce dyskursu akademickiego. Autorką obu zamieszczonych 
w tej części artykułów jest elżbieta Tarkowska. We „Wprowadzeniu...”, oprócz 
niezbędnych informacji dotyczących założeń przeprowadzonego projektu oraz 
dokonań zespołu w zakresie badań nad ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
przedstawiono także stanowisko badawczo-etyczne zespołu. Tarkowska stwier-
dza, że ubóstwo „zawsze było i jest poddane wartościowaniu i silnie nacechowane 
aksjologicznie” (s. 15), a wartościowanie to znalazło częściowe odzwierciedlenie 
w dyskursie naukowym. Podkreślić należy, że raczej już historyczny postulat 
socjologii wolnej od wartości [denzin, lincoln 2009] jest jeszcze trudniejszy 
do zrealizowania w badaniach biedy i wykluczenia społecznego, a badacze 
tej problematyki nierzadko deklarują się jako przedstawiciele ukierunkowanej 
aplikacyjnie socjologii zaangażowanej. również w mojej opinii bez założeń 
etycznych i celów aplikacyjnych socjologia problemów społecznych, w tym ubó-
stwa i wykluczenia społecznego, stałaby się nieuzasadnionym podglądactwem. 
Postulat zrozumienia ludzi biednych przez „świat dostatku”, traktowania ich 
samych i ich doświadczeń z szacunkiem, upominania się o ich godność stanowi 
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rodzaj osnowy dla zamieszczonych w książce artykułów. etos zespołu wydaje się 
tym cenniejszy, że w postransformacyjnej Polsce, prawdopodobnie w związku 
z załamaniem solidarności społecznej2, nawet w środowisku naukowym, badania 
biedy i wykluczenia spotykają się nazbyt często z lekceważeniem, stanowiącym 
być może konsekwencję negatywnego stosunku naukowców, reprezentujących 
wyższe warstwy struktury społecznej wobec tych, którzy zajmują miejsce u jej 
podstawy. 

W artykule „Bieda, ubóstwo i inne kategorie dyskursu akademickiego” 
znajdzie czytelnik krótki przegląd polskich badań ubóstwa i wykluczenia spo-
łecznego, zwłaszcza z okresu posttransformacyjnego. W odniesieniu do dwóch 
ram interpretacyjnych ubóstwa – strukturalnej i kulturowej – ukazuje Tarkowska 
polską specyfikę stosowania kluczowych dla analiz biedy i marginalizacji bie-
dy pojęć i koncepcji (kultura biedy i kultura biednych, underclass, ekskluzja), 
zapożyczonych przez polską socjologię z analiz zachodnich oraz nie zawsze 
zakończone powodzeniem próby wprowadzania nowych pojęć zarówno termi-
nów „o oczekiwanej neutralności”, takich jak wykluczenie społeczne czy trauma 
kulturowa, jak i silnie stygmatyzujących (np. bezradność społeczna). Autorka 
stwierdza, że obecnie polskie prace wpisują się w różnorodne typy dyskursu – „so-
cjaldemokratyczny, liberalny, moralny, redystrybucyjny, integracyjny i zapewne 
jeszcze inny”. lektura artykułu umożliwia zatem prześledzenie drogi, jaką przez 
ponad 20 lat współczesnych analiz przeszli w naszym kraju socjologowie ubóstwa 
i skłania do refleksji nad dylematami metodologiczno-etycznymi oraz pułapkami 
nawet nieintencjonalnego stygmatyzowania badanych wynikającymi z zastoso-
wania określonej formy opisu. inne istotne uwagi dotyczą niebezpieczeństwa 
redukcji analiz ubóstwa do sfery deprywacji materialnej. Tarkowska – nie tylko 
w odniesieniu do aspektów świadomościowych – wskazuje przy tym tematy, 
które w socjologii ubóstwa i wykluczenia pozostały badawczo nierozpoznane 
lub niedostatecznie zbadane.

drugą część opracowania poświęcono kwestiom dyskursu biedy w polskich 
mediach. dyskurs prasowy omówiono w artykułach „Bieda i biedni w polskiej 
prasie codziennej” autorstwa doroty lepianki oraz „Bezdomny w miejskim 
autobusie – analiza jednego przypadku” katarzyny górniak. o dyskursie tele-
wizyjnym traktują: tekst „Problem ubóstwa w programie <interwencja> tele-

2 Warto w tym aspekcie sięgnąć do opublikowanych ostatnio rozważań Andrzeja ledera 
[leder 2014] dotyczących historyczno-kulturowych uwarunkowań gorszego traktowania jednostek 
ulokowanych na niższych szczeblach drabiny społecznej przez osoby należące do tworzącej się 
klasy średniej.
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wizji Polsat” Tatiany kanasz oraz nieco odbiegający od zasadniczych wątków 
tomu artykuł Joanny zalewskiej „starość <przy rodzinie>, starość wykluczona 
czy trzeci wiek? Przemiana strategii opisywania starości w kulturze popular-
nej”. dorota lepianka – zakładając, iż medialny obraz biedy i biednych ma 
szczególne znaczenie dla kształtowania się opinii publicznej i postaw wobec 
ubogich – podjęła się analizy ram interpretacyjnych prasowego dyskursu biedy 
wraz z jego strategiami interpretacyjnymi i dyskursywnymi. Badaniem objęła 
tygodnie zrekonstruowane wydań ogólnopolskiej „gazety Wyborczej”, „dzien-
nika Wschodniego” i „dziennika zachodniego”. z analiz wynika, iż bieda sta-
nowi marginalny temat w polskiej prasie codziennej, ubóstwo zredukowane jest 
do sfery materialnej, a opisy zamieszczane w analizowanych dziennikach mają 
charakter raczej fragmentaryczny. lepianka konstruuje typologię prasowych ob-
razów biedy i biednych – pisze o anonimowej biedzie „uogólnionej”, stanowiącej 
podkategorię biedy „uogólnionej” biedzie „wielorakiej” „o wielu niewyraźnych 
twarzach”, biedzie rodzinnej, biedzie bezdomnych, biedzie starszych i chorych, 
oraz o marginalnej w polskiej prasie kategorii biedy pozornej (osób „lawiru-
jących w systemie świadczeń”). Wyróżnia także pięć ram interpretacyjnych, 
dwie z nich – rama niesprawiedliwości (krzywdy) i rama solidarności dominują 
w dyskursie prasowym. Funkcje posiłkowe wobec tych pierwszych pełnią ramy 
codzienności – heroizmu i antyheroizmu oraz instrumentalna rama politycznej 
manipulacji. Autorka zwraca uwagę na fakt, że chociaż sami biedni w każdej 
z ram definiowani są w nieco inni sposób, to opisy te mają charakter stereotypowy. 
osoby ubogie przedstawiane są jako raczej bierne i uprzedmiotowione poprzez 
działania podejmowane przez innych, instytucjonalnych i indywidualnych, rza-
dziej opisywane jako aktywne podmioty, sporadycznie dopuszczane do głosu, 
a sama bieda poprzez opisy jednostkowych sytuacji lub ograniczonych liczebnie 
zbiorowości zdewaluowana zostaje jako problem społeczny. Autorka wskazuje 
na „homogeniczność <klasy> ubogich” w dyskursie prasowym oraz tendencje do 
„egzotyzacji biedy” poprzez zamieszczane opisy indywidualnych przypadków. 
Jednocześnie podkreśla, że w analizowanych materiałach widoczne jest „konse-
kwentne unikanie obwiniania biednych, nawet nie o fakt popadnięcia w biedę, ale 
przede wszystkim o nie zawsze moralnie jednoznaczne sposoby radzenia sobie 
z biedą” (s. 125), Ten aspekt medialnego obrazu biedy kontrastuje z analizami 
prowadzonymi w krajach anglosaskich. 

Jak wynika z tekstu Tatiany kanasz, podobnie stereotypowym wizerunkiem 
osób biednych (w tym przypadku albo ofiar, albo bohaterów heroicznie zmaga-
jących się z przeciwnościami losu) operują telewizyjne programy interwencyjne. 
Jednakże w analizowanym przez Autorkę programie „interwencja” telewizji 
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Polsat (i jak można przypuszczać także w podobnych programach innych stacji) 
obecny jest raczej dyskurs solidarności z biednymi. kanasz podkreśla przy tym, 
że dziennikarze programu kierują się zasadą poprawności politycznej, starając się 
używać określeń nienaznaczających, natomiast zapraszani eksperci posługują się 
raczej sformułowaniami o charakterze wartościującym. Wartością dodaną tekstu 
kanasz są informacje dotyczące stosowanych w programach interwencyjnych 
strategii i technik wywierania wpływu na widzów zachęcanych do pomocy 
„bohaterom” programu. 

W bardzo interesującym artykule katarzyny górniak, stanowiącym swoistą 
kontynuację analiz doroty lepianki, znajdzie czytelnik wyniki analiz wypowie-
dzi zamieszczonych na internetowym forum „gazety Wyborczej” w reakcji na 
opublikowany w roku 2007 artykuł, w którym opisano incydent wyproszenia bez-
domnego z radomskiego autobusu miejskiej komunikacji publicznej. odwołując 
się znów do dwóch przeciwstawnych dyskursów – wykluczenia/niewidoczności 
i wspólnotowości/integralności – górniak, inspirowana koncepcjami Foucaulta, 
podjęła udaną próbę odtworzenia „formacji dyskursywnych”, tym ciekawszą, że 
mimo ograniczeń badań wykorzystujących dane tego typu, anonimowość forów 
internetowych skłania uczestników dyskusji do znacznej otwartości. W ramach 
obu dyskursów Autorka wyodrębniła charakterystyczne dla nich toposy, atry-
buty przypisywane bezdomnym, powiązane z nimi argumenty uzasadniające 
stanowisko przyjmowane przez autorów postów oraz podejmowane przez nich 
próby dyskredytacji kontr-dyskursu. Moją szczególną uwagę zwrócił radykalizm 
cytowanych przez górniak wypowiedzi i drastyczność określeń osób bezdomnych 
stosowanych przez przedstawicieli dyskursu wykluczenia, co stanowi kolejny 
przyczynek do rozważań na temat braku solidarności społecznej i słabości spo-
łeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. 

Tekst Joanny zalewskiej lokuje się nieco poza głównym wątkiem tomu, 
zainteresować on może przede wszystkim badaczy problematyki starzenia się. 
Autorka w odwołaniu do dwóch koncepcji starości (starość jako okres wyklu-
czenia vs trzeci wiek definiowany jako czas aktywności) analizuje wizerunki 
starzejących się bohaterów seriali „M jak miłość” oraz „Plebania”. dla socjolo-
gów ubóstwa i marginalizacji ważne są ustalenia dotyczące prawie całkowitej 
nieobecności tematyki biedy i wykluczenia także osób starszych w obu cieszących 
się wysoką oglądalnością serialach (jedynie w „Plebanii” sporadycznie pojawiają 
się wizerunki biednych, starych kobiet). ciekawe są także informacje dotyczące 
analizy mediów, w tym uwagi zalewskiej dotyczące serialu jako foucaltowskiego 
urządzenia dyscyplinującego. Warto zaznaczyć, iż wszystkie Autorki tekstów 
zamieszczonych w tej części podkreślają, że głos samych osób wykluczonych 



168 recenzJA

zarówno w prasie, jak i telewizji jest „słabo słyszany”, również w internetowej 
dyskusji (prawdopodobnie z oczywistych względów związanych z dostępem 
do tego medium) zabrakło wypowiedzi osób, które doświadczyły przypadków 
skrajnej biedy i bezdomności. 

W trzeciej części opracowania „dyskursy praktyki” znajdują się trzy teksty 
dotyczące wizerunku biedy i wykluczenia kolejno: w instytucjach pomocy spo-
łecznej („Wizje biedy i wykluczenia społecznego w praktyce polskiego systemu 
pomocy społecznej” Agnieszki kalbarczyk), w organizacjach pozarządowych 
(„Bieda i wykluczenie społeczne w perspektywie (dobroczynnych) organizacji 
pozarządowych” katarzyny górniak) oraz w instytucjach edukacyjnych („Ukryty 
problem” – obraz biedy w dyskursie szkolnym” – tekst współautorstwa górniak 
i kalbarczyk). istotnym problemem poruszanym w tej części opracowania są 
relacje między typem dyskursu a podejmowanymi przez profesjonalistów dzia-
łaniami i zakresem świadczonej pomocy. 

Wielowątkowy, obszerny artykuł kalbarczyk ukazuje różne aspekty dyskur-
su biedy stosowanego przez pracowników socjalnych, ich sposoby rozumienia 
biedy, postawy wobec klientów, wyznaczniki stosowane w codziennych dzia-
łaniach zawodowych (wobec klientów i w refleksji nad przebiegiem procesu 
pomocowego). Autorka podkreśla wagę znaczeń przypisywanych zjawisku 
ubóstwa dla uprawomocnienia podejmowanych działań. Tłem analiz są założenia 
legislacyjne ustawy o pomocy społecznej. Wyniki analiz kalbarczyk nie są jed-
noznaczne. z jednej strony w stosunku do bardzo cząstkowych ustaleń z końca 
lat 1990 (por. golczyńska-grondas 1998) widoczna jest – być może na skutek 
wpływów leksykalnych związanych z funkcjonowaniem w Unii europejskiej, 
uczestnictwem w realizacji programów unijnych – zmiana dyskursu pracowni-
ków instytucji pomocy społecznej, obecnie posługujących się w charakterystyce 
klientów językiem ustawowym, „poprawnymi politycznie”, nienaznaczającymi 
określeniami i świadomych zróżnicowania zjawiska biedy. z drugiej strony 
Autorka podkreśla, iż dokładniejsza analiza warstwy leksykalnej wskazuje, iż 
ciągle jeszcze widoczne są sposoby „tradycyjnego” definiowania biedy, rezerwa, 
a nawet negatywny stosunek pracowników socjalnych do osób zajmujących niższe 
pozycje społeczne. Utrwalone, uproszczone przekonania dotyczące zarówno bez-
radności podopiecznych, jak i ich manipulacyjności i roszczeniowości (kategoria 
ta, jak podkreśla kalbarczyk, stosowana jest również w procesie kształcenia do 
zawodu pracownika socjalnego), osadzony w przekonaniach potocznych podział 
na osoby zasługujące i niezasługujące na pomoc, traktowanie własnych norm 
i wartości jako obowiązujących, paternalistyczna i moralizatorska postawa wo-
bec klientów, tendencje do generalizacji. zjawiska te stanowią bariery relacyjne 
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i wciąż znacznie utrudniają prowadzenie skutecznej pracy socjalnej. Ważna 
uwaga kalbarczyk dotyczy wykorzystywania niepowodzeń jako uzasadnienia dla 
funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Pytaniom o przypuszczalną fasa-
dowość stosowanego przez badanych godnościowego, empatycznego dyskursu 
biedy i o niebezpieczeństwo powielania postaw towarzyszy nadzieja Autorki na 
zmianę świadomościową. Ponadto w artykule znajdzie czytelnik interesujące 
uwagi dotyczące tożsamości pracowników socjalnych oraz ich poglądów na temat 
relacji między teorią a praktyką (znaleźć tu można częściowe wytłumaczenie 
znikomego wykorzystania wyników badań biedy i wykluczenia w praktyce, co 
od lat niepokoi polskich socjologów). 

odmiennym wizerunkiem biedy operują pracownicy organizacji pozarządo-
wych badani przez katarzynę górniak. cechy charakterystyczne stosowanego 
przez nich dyskursu to ograniczenie refleksji nad biedą jako zjawiskiem do prób 
odpowiedzi na pytanie o uwarunkowania niemożności „normalnego życia”, ten-
dencje do neutralizacji i normalizacji osób, z którymi pracują oraz deklarowana 
wobec nich akceptująca, a nawet apoteozująca postawa i jednocześnie postrze-
ganie stanu biedy jako biograficznie trwałego. Jak wynika z analiz, pracownicy 
socjalni zdają się być zwolennikami koncepcji podklasy, natomiast pracownikom 
organizacji pozarządowych bliższa jest koncepcja kultury ubóstwa. 

górniak i kalbarczyk wskazują na istniejące w obu typach instytucji oczeki-
wania dotyczące biednych i wykluczonych, którzy wpisywać się mają w schematy 
proponowane przez pracowników i stwierdzają, że strategią stosowaną przez 
ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe jest bierne oczekiwanie 
na potrzebujących. lektura artykułów i zawarte w nich rozważania Autorek na 
temat konieczności dostosowywania się podopiecznych do wymogów organi-
zacyjnych oraz dotyczące strategii wymuszania posłuszeństwa m.in. poprzez 
odmowę działań, czy też konstrukcję kontraktu socjalnego skłaniają do refleksji 
nad skośnymi relacjami między świadczącymi pomoc a podopiecznymi. 

ze wspólnego artykułu górniak i kalbarczyk wynika, że największe roz-
bieżności między oficjalnym dyskursem a stosowanymi praktykami występują 
w instytucjach edukacyjnych. Mimo, że Autorki podkreślają niereprezentatywność 
i eksploracyjność badań prowadzonych z dyrektorami, nauczycielami i pedago-
gami w czterech gimnazjach, wyniki tych analiz, ukazujących świadomościowe 
uwarunkowania niepowodzeń, traktować należy jako kolejny ważny wkład do 
dyskusji na temat porażki, jaką polski system edukacyjny ponosi w realizacji zada-
nia określonego mianem „wyrównywania szans”. Bieda w badanych gimnazjach 
jest zjawiskiem mało rozpoznanym – podstawowe kryteria „diagnozy” to wygląd 
ucznia oraz zestaw i stan posiadanych przez niego przedmiotów (podręczników, 
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pomocy szkolnych). nauczyciele nie mają „wiedzy koniecznej” do przeciwdzia-
łania biedzie dzieci i młodzieży – nie widzą związków między niepowodzeniami 
szkolnymi a statusem społecznym i ekonomicznym rodzin uczniów, nie stosują 
prawie żadnych procedur związanych z rozpoznaniem sytuacji podopiecznych, 
nie znają dostępnych, instytucjonalnych form pomocy. również i tutaj pojawiły 
się klasyfikacje biednych w nawiązaniu do kategorii potencjalnego (nie)zasłu-
giwania na pomoc (bardzo interesujące jest tu znaczenie opozycji czystość–brud 
jako wskaźnikowej we wszystkich analizowanych w opracowaniu obszarach). 
Bieda dzieci jest w środowisku szkolnym nie tylko ukrytym lub – posługując 
się ładnym sformułowaniem z tekstu – „wypisanym ze szkoły” problemem. 
Autorki piszą o postawie aktywnego zaprzeczania istnieniu samego zjawiska, 
o braku empatii ze strony nauczycieli, wymuszających „dobrowolne” opłaty na 
komitet rodzicielski, o stygmatyzującym wymiarze zajęć oferowanych słabszym 
i biednym uczniom. Warto, jak sądzę, zestawić lekturę tego tekstu z lekturą pol-
skich prac dotyczących roli szkoły w reprodukcji systemu struktury społecznej 
[m.in. Putkiewicz i zahorska 2001, kwieciński 2002, zahorska 2012], ukazuje 
on bowiem świadomościowe mechanizmy leżące u podstaw samego zjawiska. 

W całym bardzo interesującym opracowaniu najważniejszy wydaje mi się 
tekst „Biedni o biedzie, biedni o sobie” elżbiety Tarkowskiej. W badaniach tej 
Autorki po raz pierwszy w historii polskiej instytucjonalnej socjologii osoby 
zagrożone wykluczeniem potraktowane zostały jako posiadający status ekspercki 
partnerzy w procesie badawczym a nie tylko istotni, ale ciągle jednak informa-
torzy. z udziałem kobiet z rodzin ze środowiska postpegeerowskiego, młodych 
dorosłych z małych miejscowości oraz bezdomnych i bezrobotnych podopiecz-
nych organizacji pozarządowej zrealizowano trzy wywiady fokusowe. Już sam 
przegląd tematów poruszanych w trakcie Fgi (ss. 396–397) jest inspirujący dla 
osób zajmujących się zawodowo ubóstwem i marginalizacją. W wypowiedziach 
badanych pojawiają się nierozpoznane dotychczas obszary, takie jak: kategoria 
„biedy z dnia na dzień”, czy też opisy relacji respondentów z instytucjami służby 
zdrowia, służb porządkowych i urzędów oraz towarzyszących im emocji osób 
stygmatyzowanych, czy wręcz odzieranych z godności w kontaktach z przed-
stawicielami wyższych warstw struktury społecznej. Jak stwierdza Tarkowska, 
w badaniu tym zrealizowano w sposób bezpośredni postulat udzielenia biednym 
głosu. niestety nie udało się Autorce uzyskać zgody pracowników organizacji 
pozarządowej na udział podopiecznych tejże organizacji, którzy uprzednio 
uczestniczyli w wywiadach grupowych jako eksperci, w dyskusji nad raportem 
badawczym. Fakt ten stanowi dodatkowe uzasadnienie stawianych w przez gór-
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niak i kalbarczyk tez dotyczących przedmiotowego, paternalistycznego stosunku 
profesjonalistów do osób biednych i wykluczonych. 

Podsumowując: opracowanie ma charakter krytycznej interpretacji postaw, 
dyskursów, praktyk obecnych w środowiskach profesjonalnie zajmujących się 
problemami ubóstwa i wykluczenia społecznego. oryginalne badania oparte 
o zróżnicowaną jakościową metodologię i rzetelne studia literaturowe zaowo-
cowały wnikliwymi i ważnymi tekstami. Właściwie wszystkie artykuły, bogato 
ilustrowane nierzadko dojmującymi, a nawet drastycznymi cytatami obrazującymi 
poszczególne typy dyskursu i konceptualizacji biedy, wskazują na różnorakie 
formy stereotypizacji biednych w obecnych w Polsce dyskursach medialnych, 
profesjonalnych i potocznych, na uprzedmiotawiające postawy niebiednych wo-
bec tych, którym powodzi się źle lub gorzej, a także obszary i problemy poddane 
sepizacji lub wyparte z dyskursu. interesujące jest przy tym, jak badane przez 
zespół poglądy, wyobrażenia, opinie, postawy przedstawicieli instytucji pomo-
cowych i edukacyjnych oraz samych biednych lokują się w ramach zakreślonych 
przez autorów wywodzących się z nieco innych kręgów kulturowych. 

Warszawski zespół Profesor elżbiety Tarkowskiej stworzył analityczne lustro, 
w którym przejrzeć się mogą osoby zawodowo zajmujące się pracą z ludźmi 
wykluczonymi i stykające się z nimi. książka ma wartość nie tylko poznawczą, 
stanowi ona znakomity materiał dydaktyczny, jej lektura sprzyja także autoreflek-
sji i rozwojowi zawodowemu. Warto, by z opracowaniem zapoznali pracownicy 
instytucji pomocy społecznej i edukacji, oraz działacze organizacji pozarządo-
wych zainteresowani odpowiedzią na pytanie o związki między postrzeganym 
obrazem biedy i wykluczenia i jego implikacjami dla aktywności zawodowej.  
Przed badaczami biedy, dla których ostatnia kwestia jest także istotna, pojawia się 
dodatkowo pytanie o możliwość prowadzenia analiz biedy o charakterze emancy-
pacyjnym, w których osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym 
byłyby aktywnymi współautorami całego procesu badawczego.
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