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Ogłoszenie Nagród w V edycji Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej 

 

 

Kapituła Konkursu o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej w składzie:  

Prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder – przedstawicielka Polskiego Towarzystwa 

Socjologicznego, przewodnicząca Kapituły, dr hab. Kazimierz Frieske, prof. APS – 

przedstawiciel Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej w Warszawie, dr hab. Barbara Pasamonik, prof. APS – przedstawicielka 

Zespołu redakcyjnego kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”, dr Aleksander Tarkowski, dr 

hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. UŁ – przedstawicielka Instytutu Socjologii 

Uniwersytetu Łódzkiego oraz Przedstawiciel Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – na 

posiedzeniu w dniu 8 października 2021 roku dokonała wyboru prac wyróżnionych w V edycji 

Konkursu.  

 

W kategorii „Wyróżniająca się autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk 

społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego”  

Nagroda nie została przyznana.  

 

W kategorii: „Wyróżniający się autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny 

dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego” Nagroda została 

przyznana 

 

Ilonie Berezowskiej za artykuł pt. „Doba na ulicy”, który ukazał się w Magazynie 

Integracja nr 1 (165), 2021 i na portalu Niepełnosprawni.pl w reportażu pt. „Jak wygląda 

zimą doba na ulicy?” w dniu 18.02.2021    

 

Nagroda została ufundowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

 

Uzasadnienie przyznania Nagrody  

 

Artykuł Ilony Berezowskiej podejmuje temat bezdomności, temat ciągle aktualny i 

ważny społecznie stanowiący często przedmiot refleksji dziennikarskiej. Autorka pracy w 

skondensowanej formie przedstawia różnorodność doświadczeń osób w kryzysie bezdomności 

oraz funkcjonowanie innowacyjnej formy ich wspierania Mobilnego Punktu Poradnictwa  

integracyjnej organizacji pozarządowej. Autorka stosując metodę obserwacji uczestniczącej – 

bardzo trudną w eksploracji życia społecznego - przez 24 godziny dzieliła życie bohaterów 

swojego reportażu. Czas spędzony z ludźmi w kryzysie bezdomności pozwolił Jej  przedstawić 

obraz ich doświadczeń życiowych pełen empatii, uważności i troski o drugiego 

człowieka. Autorka wykorzystując oszczędne środki wyrazu ukazała istotę problemu 

zbiorowości bezdomnych z pieczołowitością oddając społeczny i emocjonalny kontekst 

towarzyszący organizowaniu przez nich trudnej codzienności. W opisach życia bohaterów 

reportażu Autorka nawiązała wprost do koncepcji „współczynnika humanistycznego” Patronki 

konkursu zawartej w książce „Zrozumieć biednego”.   
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W kategorii „Wyróżniający się autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny 

dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego” Kapituła 

Konkursu przyznała także wyróżnienie Dariuszowi Faronowi za reportaż pt. „Jeszcze 

będzie lepiej, córciu!”, który ukazał się w Magazynie Wirtualna Polska w wydaniu z  

03.06.2021.    

 

Uzasadnienie 

 

Tematem reportażu Dariusza Farona jest codzienna egzystencja samotnej matki czworga dzieci, 

której doświadczeniem jest ubóstwo i życie z niepełnosprawnością córki. Jest to obraz świata 

Polski „prowincjonalnej”, odległej nie tylko od miast, ale także od centrów polskiej wsi. W 

reportażu poruszają ukazane w perspektywie biograficznej problemy życia rodziny z diagnozą 

zespołu Downa córki i chorobą syna, trudnym dostępem do specjalistycznych usług 

edukacyjnych, medycznych i transportowych. Poruszającymi wątkami refleksji są samotność 

bohaterki reportażu, jej pogodzenie się z losem i determinacja w walce o poprawę warunków 

egzystencji rodziny. Autor stosując oszczędnie środki przekazu uzupełnione fotografiami, 

pokazuje dyskretnie codzienny heroizm matki, która z miłością i pełną odpowiedzialnością 

opiekuje się swoją córką i mierzy się z problemem zapewnienia jej opieki, wtedy gdy jej 

zabraknie. Zrozumienie i szacunek wobec bohaterki budowane są poprzez takie zabiegi 

stylistyczne, jak wczucie w jej sytuację, wykorzystanie dystansu i ciepłą ironię. Mimo 

dramatyzmu doświadczeń bohaterki reportażu, na który składa się też bezradność instytucji 

lokalnych wobec jej problemów, w jej życiu optymizmem napawa mobilizacja społeczności 

lokalnej w niesienia jej pomocy. 

 

 

Prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder 

Przewodnicząca Kapituły  

 

Warszawa, 21 października 2021 roku 

 


