
 

Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Biskupa Jana Chrapka 

przeprowadzany jest od 2002 r. Grono laureatów Konkursu obejmuje już ponad 

100 osób. 

Tragicznie zmarły w październiku 2001 r. Ks. Biskup Jan Chrapek był od wielu lat 

niezwykle popularnym nauczycielem akademickim na Wydziale Dziennikarstwa 

i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zawsze z szacunkiem podchodził do wszystkich swoich rozmówców, niezależnie od 

ich przekonań, i nawiązywał z nimi dialog podkreślający wartość i godność człowieka. 

Jego radość życia i spontaniczność wyzwalały u ludzi nowe siły, inspirowały 

i zachęcały do patrzenia na świat z nadzieją. Uczył konieczności łączenia 

w dziennikarstwie profesjonalnego warsztatu z zasadami etyki. Był jednocześnie 

bezkompromisowy, gdy widział kłamstwo, obłudę i ludzką krzywdę. 

Instytut Dziennikarstwa wraz z Instytutem Polityki Społecznej i Instytutem Nauk 

Politycznych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Dziennikarstwa 

i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pragnąc uczcić pamięć 

tego niezwykłego wychowawcy młodzieży i jednocześnie wskazać wszystkim 

pracownikom mediów społecznych – jak uczył Biskup Jan Chrapek - potrzebę 

budowania kultury porozumienia i dialogu, postanowiły co roku przeznaczać drogą 

konkursu dla maturzystów pochodzących z ubogich rodzin czternaście miejsc 

na prowadzonych przez siebie studiach dziennikarskich, polityki społecznej 

i nauk politycznych. 

Partnerem obu Uczelni w tym przedsięwzięciu jest Fundacja "Dzieło Nowego 

Tysiąclecia", która przeprowadza wstępny nabór kandydatów oraz zapewnia pomoc 

stypendialną dla laureatów Konkursu. 



Regulamin XIV edycji konkursu 

Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy że: 

1. Jesteś tegorocznym maturzystą (egzamin maturalny zdawany w 2015 roku) 

2. Liczba mieszkańców Twojej miejscowości nie przekracza 20 tys. osób. 

3. Twoja średnia ocen na semestr zimowy (2014/2015) jest nie niższa niż 4.5, 
albo masz udokumentowane inne zdolności (udział w olimpiadach, 
konkursach, wybitne zdolności w jednej dziedzinie). Do pracy konkursowej 
dołącz potwierdzone przez nauczyciela oceny. 

4. Dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego 
wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
(w tym roku wynosi ono 1120 zł. na osobę). Do pracy konkursowej dołącz 
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o zarobkach Twoich rodziców/ 
opiekunów prawnych lub kopię PIT, zaświadczenia o pobieranych 
rentach/emeryturach/zasiłkach; zaświadczenie o posiadaniu lub braku 
gospodarstwa rolnego; zaświadczenia o innych dochodach. 

5. Masz udokumentowany dorobek dziennikarski (załączone kserokopie 
publikacji lub taśmy audiovideo, strony internetowe). Nadesłany dorobek oceni 
specjalna komisja powołana przez Fundację Konferencji Episkopatu Polski 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia", w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu 
Dziennikarstwa WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego. Mile widziane będą 
także dowody aktywności społecznej kandydata w wolontariacie. Do pracy 
konkursowej dołącz napisane przez Ciebie artykuły a także linki, filmiki 
video, zdjęcia z Twoją twórczością. 

6. Twój wychowawca, proboszcz i katecheta wystawią Ci pozytywną opinię.  
Do pracy dołącz opinię proboszcza, katechety, wychowawcy. 

7. Dołączysz swoje CV i list motywacyjny (Dlaczego to właśnie Ty 
powinieneś/powinnaś zostać laureatem naszego Konkursu?) z opisem swoich 
planów na własną przyszłość. Do pracy dołącz CV i list motywacyjny 
z elementami życiorysu ( opisz swoją sytuację rodzinną, np. co robią 
Twoi rodzice, czy masz rodzeństwo, czym się interesujesz, dlaczego 
chcesz startować w tym konkursie itp.) 

8. Wykonasz poniższe zadanie: (najlepiej w formie reportażu) 

9. Przeczytaj uważnie i wybierz jeden z cytowanych poniżej fragmentów z „Listu 
na temat biedy i ubóstwa” biskupa Jana Chrapka, dotyczący problemów 
polskiej rodziny i następnie wyjaśnij, w wybranym przez siebie gatunku 
(do wyboru: artykuł lub reportaż prasowy), jak można interpretować ten cytat. 

  

 



Fragment 1:  

„Biblijne odwoływanie się do losu wdowy i sieroty pokazuje, że walka z ubóstwem 
i nędzą jest w gruncie rzeczy walką o rodzinę. Innymi słowy, wszelkie działania na 
rzecz rodziny służą pomniejszaniu obszarów biedy w społeczeństwie.”  

Fragment 2:  

„Sytuowanie przyczyn własnej biedy „poza sobą” skutkuje biernością 
i niepodejmowaniem żadnych konkretnych działań w kierunku poprawy swego 
położenia. Problem staje się tym bardziej dramatyczny, że ta postawa swoistego 
„przystosowania do ubóstwa” jest przekazywana i utrwalana w rodzinie, tak że 
w bardzo wielu przypadkach możemy zaobserwować w ubogich rodzinach 
„wyuczoną bezradność dzieci i młodzieży”. Mamy wówczas do czynienia z tzw. 
„kulturą ubóstwa”, w której obyczaj i tradycja bycia ubogim wraz z towarzyszącymi im 
postawami i zachowaniami przekazywany jest w procesie socjalizacji młodemu 
pokoleniu.”  

Cytaty z książki: Nauczanie społeczne Biskupa Radomskiego.Wyd. Ave, Radom 2011, str. 23 i 25 

Na początku swojego tekstu wpisz nr wybranego fragmentu i nazwę gatunku, który 
wybrałeś/-łaś. Długość pracy: 4000 – 9000 znaków ze spacją. Reportaże są bardzo 
mile widziane. 

Uwaga: Jeżeli zamierzasz studiować na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wskaż także preferowany kierunek 
studiów spośród: dziennikarstwo i medioznawstwo, logistyka mediów, polityka 
społeczna, politologia, bezpieczeństwo wewnętrzne. Informacje szczegółowe o tych 
studiach na stronie: http://wdinp.uw.edu.pl/dzialy/studenci. 

Pracę konkursową, CV, list motywacyjny oraz wszystkie dokumenty potwierdzające 
spełnianie pozostałych warunków, należy przesłać do 18 kwietnia 2015 roku 
na adres: 

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" 
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6 
01-015 Warszawa 

 

Laureaci wyrażają zgodę na przekazanie przez Komisję swoich danych 
osobowych takich jak imię, nazwisko, numer pesel oraz danych 
teleadresowych do jednostek prowadzących w uczelniach administracyjną 
obsługę rekrutacji i studiów. 

Warunkiem rozpoczęcia studiów i otrzymania indeksu jest dopełnienie 
wszystkich procedur rekrutacyjnych na studia określonych w uczelni 
prowadzącej studia. Bez spełnienia tego warunku kandydat nie będzie wpisany 
na listę studentów. 

http://wdinp.uw.edu.pl/dzialy/studenci

