
nr 6 (16), lipiec 2004 ISSN 1730-5098

Nasi
w Berlinie
Nasi
w Berlinie

Umowa
podpisana
Umowa
podpisana

Uczysz sí
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9 czerwca zosta∏a otwarta nowa niecka
sk∏adowiska odpadów komunalnych w Ty-
chach. Utworzenie nowej kwatery pozwoli
na wyd∏u˝enie okresu sk∏adowania Êmieci na
wysypisku do 2020 r.

Budowa niecki trwa∏a szeÊç miesi´cy. Inwe-
stycja kosztowa∏a ok. 3,6 mln z∏, z czego
ponad 3 mln z∏ uda∏o si´ pozyskaç w formie
por´czonej przez miasto Tychy po˝yczki z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej. 

Mi´dzygminne Przedsi´biorstwo Gospo-
darki Odpadami „Master”, które zarzàdza
sk∏adowiskiem uzyska∏o tzw. pozwolenie zin-
tegrowane dopuszczajàce kwater´ do eks-
ploatacji. Dokument ten jest niezb´dny dla
dalszego rozwoju przedsi´biorstwa. „Ma-
ster” jest jak na razie drugà firmà w Polsce
zajmujàcà si´ gospodarkà odpadami, która
uzyska∏a takie pozwolenie. 

Ca∏kowita pojemnoÊç sk∏adowiska wynosi
845 tys. m3. „Master” administruje nim od
1998 r. Udzia∏owcami przedsi´biorstwa sà
poza Tychami okoliczne gminy: Bieruƒ,
L´dziny, Kobiór, Bojszowy, Wyry, Che∏m Âlàski
i Imielin. 

(AC)

Nowa niecka otwarta

W Tychach dzia∏a
oko∏o stu stowarzy-
szeƒ. Najwi´ksze z nich
realizujà powa˝ne za-
dania publiczne - pro-
wadzà Êwietlice Êrodo-
wiskowe, dom pomocy

spo∏ecznej, hospicjum, punkt konsultacyjny
ds. uzale˝nieƒ. Przedstawiciele tyskich orga-
nizacji pozarzàdowych spotkali si´ 23
czerwca na II Forum Organizacji Pozarzàdo-
wych, które odby∏o si´ w sali sesyjnej Urz´-
du Miasta. 

Uczestnicy Forum postanowili powo∏aç
tematyczne zespo∏y robocze, które b´dà na
bie˝àco wymieniaç si´ informacjami, koor-
dynowaç wybrane dzia∏ania oraz pracowaç
nad wspólnymi pomys∏ami. Poszczególne
zespo∏y zajmà si´: czasem wolnym dzieci
i m∏odzie˝y, sportem i rekreacjà, kulturà,
przeciwdzia∏aniu wykluczeniu spo∏ecznemu
i zawodowemu oraz organizacjà III Forum
Organizacji Pozarzàdowych w 2005 roku.
Pierwsze spotkania grup roboczych odb´dà
si´ we wrzeÊniu. Ich organizacj´ powierzo-
no stowarzyszeniu Biuro Inicjatyw Spo∏ecz-
nych, które rozeÊle zaproszenia do wszyst-
kich zainteresowanych.

Podczas Forum dyskutowano równie˝
nad programem wspó∏pracy samorzàdu
i organizacji pozarzàdowych na 2005 rok.
Wi´cej informacji na ten temat mo˝na
znaleêç na stronie internetowej
www.bis.most.org.pl.

(BSz)

Przyjecha∏a
karetka

Pozarzàdowo
w ratuszu

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Ty-
chach wzbogaci∏a si´ o nowà karetk´. Am-
bulans wypadkowy zakupi∏o Wojewódzkie
Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w ra-
mach stopniowej wymiany i unowoczeÊnia-
nia bazy transportowej. Nowa karetka, któ-
ra trafi∏a do Tychów 17 czerwca to Merce-
des, który wraz z wyposa˝eniem kosztowa∏
ok. 300 tys. z∏otych. W posiadaniu tyskiego
pogotowia sà tak˝e dwie nowoczesne ka-
retki wypadkowe oraz jedna reanimacyjna.

(AC)

Tychy zaj´∏y czwarte miejsce w grupie
gmin powy˝ej 100 tys. mieszkaƒców w III
edycji rankingu „Profesjonalna Gmina Przy-
jazna Inwestorom”, którego g∏ównym orga-
nizatorem jest Fundacja Rozwoju Demokra-
cji Regionalnej. W ubieg∏ym roku w rankin-
gu tym Tychy by∏y piàte. Celem rywalizacji
gmin jest podniesienie poziomu zarzàdza-
nia polskimi samorzàdami oraz usprawnie-
nie wspó∏pracy administracji samorzàdowej
z inwestorami.

Ale to nie wszystko: 6 lipca „Rzeczpospoli-
ta” przedstawi∏a „Z∏otà Setk´ Samorzàdów”.
W ramach tego zestawienia redakcja „Rzecz-
pospolitej” i Centrum Badaƒ Regionalnych
wskaza∏o „Z∏otà Dwunastk´” miast. W tym

rankingu, w którym uwzgl´dniane by∏y inwe-
stycje bud˝etowe i pozabud˝etowe, wskaêni-
ki aktywnoÊci spo∏ecznej i przyciàgania no-
wych mieszkaƒców, Tychy zaj´∏y bardzo wy-
sokie, jedenaste miejsce w skali kraju.

Nieco wczeÊniej tygodnik „Polityka” opu-
blikowa∏ zestawienie 66 polskich miast na
prawach powiatu, w których ˝yje si´ najle-
piej. W tym rankingu Tychy uplasowa∏y si´
na 33. miejscu. Autorzy tego rankingu
uwzgl´dniali mi´dzy innymi poziom bezro-
bocia, Êrednie wynagrodzenia, dochody bu-
d˝etowe, liczb´ firm i osób prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà, sytuacj´ mieszka-
niowà mieszkaƒców.

(ML)

Rankingi i nagrody 



15 czerwca przedstawiciele w∏adz miasta
i Kompanii Piwowarskiej podpisali porozu-
mienie, na podstawie którego Kompania Pi-
wowarska przeka˝e miastu budynek prze-
znaczony na Muzeum Miejskie w Tychach
(pisaliÊmy o nim szeroko w numerze czerw-
cowym - przyp red.). Obecnie w budynku
starej m∏ótowni trwajà prace adaptacyjne.
Otwarcie planowane jest na koniec tego ro-
ku.

(AC)
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W sobotni wieczór 26 czerwca wraz
z tysiàcami mieszkaƒców dzielnicy Berlina
Marzahn-Hellersdorf mia∏em okazj´ jako
goÊç burmistrza Uwe Kletta wys∏uchaç
koncertu mi´dzynarodowej orkiestry sym-
fonicznej, stworzonej przez m∏odych mu-
zyków z Tychów, Berlina, Budapesztu, Miƒ-
ska i Halton w Anglii. To niezwyk∏e wyda-
rzenie mo˝liwe by∏o dzi´ki zaanga˝owaniu
i determinacji niewielkiej grupy osób,
a efekt by∏ naprawd´ imponujàcy.

Tychy majà trzy miasta partnerskie: Cas-
sino we W∏oszech, dzielnic´ Berlina Ma-
rzahn-Hellersdorf, Huddinge w Szwecji.
Umowa o wspó∏pracy ∏àczy nas tak˝e
z dzielnicà Kijowa Podole.

Formy wspó∏pracy mi´dzynarodowej
zmieniajà si´ - chcemy, ˝eby z kontaktów
tych korzysta∏y jak najszersze kr´gi naszych
mieszkaƒców. Dobrym przyk∏adem mo˝e
byç w∏aÊnie wspó∏praca z Niemcami:
wspólne programy europejskie, wymiana
m∏odych sportowców i artystów, bezpo-
Êrednie kontakty pomi´dzy szko∏ami. 

Aby wspó∏praca z miastami partnerskimi
przynosi∏a najwi´ksze korzyÊci, niezb´dne
jest wspieranie przez w∏adze inicjatyw spo-
∏ecznych po obu stronach i stwarzanie wa-
runków do jej swobodnego rozwoju nie
tylko na poziomie urz´dów i burmistrzów,
ale tak˝e pomi´dzy stowarzyszeniami, or-
ganizacjami pozarzàdowymi i grupami
mieszkaƒców. Wówczas takie wydarzenia
jak pami´tny koncert w berliƒskim parku
stanà si´ czymÊ bardziej powszechnym. 

W po∏owie czerwca do Tychów przyjecha∏a
delegacja m∏odzie˝y z partnerskiej dzielnicy
Berlina Marzahn-Hellersdorf. Uczniowie Li-
ceum im. Jean Paul Sartre’a goÊcili u nas na
zaproszenie m∏odzie˝y z I LO im. L. Krucz-
kowskiego. Przez tydzieƒ m∏odzi Niemcy po-
znawali kultur´, obyczaje i histori´
naszego regionu: zwiedzili Tychy,
Pszczyn´, obóz w OÊwi´cimiu, Kra-
ków i Beskid Âlàski. Dla tyskiej m∏o-
dzie˝y by∏a to znakomita okazja za-
warcia nowych przyjaêni i sprawdze-
nia w praktyce znajmoÊci j´zyka nie-
mieckiego.

Opiekunami i organizatorami
przedsi´wzi´cia byli Ruta Szul i Jan
Ryl - nauczyciele z I LO. Wymiana

sta∏a si´ mo˝liwa dzi´ki dofinanso-
waniu z fundacji Deutsch-Polnisches
Jugendwerk. Rewizyta tyskiej m∏o-
dzie˝y w Berlinie odb´dzie si´ na po-
czàtku listopada. 

(AC)
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Powstaje Muzeum Miejskie w Tychach
Czekamy na dary i wypo˝yczenia

Z koƒcem roku otwarte zostanie Muzeum Miejskie w Tychach i udost´pniona zostanie
pierwsza muzealna wystawa. W zwiàzku z tym zwracamy si´ do mieszkaƒców Tychów oraz
miejscowoÊci sàsiednich z proÊbà o przekazywanie do tworzàcych si´ zbiorów Muzeum da-
rów: zabytkowych przedmiotów, dawnych dokumentów i fotografii. Mieszkaƒców, którzy
nie chcà si´ rozstawaç na sta∏e ze swymi pamiàtkami, prosimy o ich wypo˝yczenie na pierw-
szà wystaw´. 

Prosimy o dary bàdê wypo˝yczenie takich przedmiotów, jak:
1. Dawne fotografie - rodzinne oraz dokumentujàce wa˝ne wydarzenia
2. Dokumenty i pamiàtki 
3. Stroje ludowe, a tak˝e elementy dawnego ubioru miejskiego
4. Dawne zabawki, ubranka dzieci´ce, zeszyty i przybory szkolne
5. Drobne sprz´ty i elementy wyposa˝enia wn´trz
6. Dokumentacja budowy tzw. Nowych Tychów.
Chcemy, by gromadzone fotografie, dokumenty, przedmioty pokazywa∏y ˝ycie mieszkaƒ-

ców Tychów oraz okolicznych miejscowoÊci w XIX i XX wieku, tradycje kulturowe ziemi psz-
czyƒskiej, historie rodzin tyszan (zarówno o rodowodzie miejscowym, jak i przybyszów)
oraz proces budowy nowego miasta.

Dary oraz przedmioty wypo˝yczane na wystaw´
przyjmowane sà w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury

w Tychach przy al. Niepodleg∏oÊci 40
we wtorki i czwartki w godzinach 15.00-17.00.



Mi´dzynarodowà orkiestr´ symfo-
nicznà wspó∏tworzyli podczas pobytu
w Berlinie uczniowie i absolwenci Ze-
spo∏u Szkó∏ Muzycznych w Tychach.
Koncertowali wspólnie z m∏odzie˝à
z Berlina, Budapesztu, Miƒska i Halton
w Anglii. OÊmioosobowa grupa m∏o-
dych tyszan przebywa∏a w niemieckiej
stolicy od 21 do 28 czerwca na zapro-
szenie w∏adz dzielnicy Marzahn-Hellers-
dorf - miasta partnerskiego Tychów. 

Idea

- Pierwsze sygna∏y o mo˝liwoÊci zorgani-
zowania takiego spotkania pojawi∏y si´
w maju. WczeÊniej, bo jesienià ubieg∏ego
roku, goÊcie z Berlina odwiedzili nasze mia-
sto w ramach obchodów 50-lecia I Liceum
Ogólnokszta∏càcego im. Leona Kruczkow-
skiego. Jednym z punktów programu by∏
wyst´p Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy
Aukso pod dyrekcjà Marka Mosia. Koncert
tak bardzo spodoba∏ si´ Niemcom, ˝e posta-
nowili zorganizowaç u siebie podobne, mu-
zyczne przedsi´wzi´cie - wyjaÊnia Alicja
Warcaba, nauczycielka gry na flecie w PSM. 

- Postanowi∏em powo∏aç do ˝ycia mi´dzy-
narodowà orkiestr´ symfonicznà z∏o˝onà

z przedstawicieli wszystkich miast partner-
skich dzielnicy Marzahn-Hellersdorf - mówi
Jürgen Koch z berliƒskiego Towarzystwa
Przyjaêni Miast Partnerskich. - Zastanawiali-
Êmy si´ równie˝, kiedy by∏oby najkorzystniej
przeprowadziç nasz projekt i tu odpowiedê
nasun´∏a si´ sama, gdy˝ od d∏u˝szego czasu
zastanawialiÊmy si´, w jaki sposób miasta
partnerskie mog∏yby uczciç obchody jubile-
uszowe 25-lecia naszej dzielnicy. Pomys∏
z orkiestrà by∏ idealny! Idea wspólnego mu-
zykowania spodoba∏a si´ równie˝ Unii Euro-
pejskiej i spotkanie zosta∏o dofinansowane
z jej funduszu - dodaje Koch.

Jedziemy!

- Przygotowania do wyjazdu trwa∏y oko∏o
tygodnia, a na kilka dni przed podró˝à do-
staliÊmy program, jaki nale˝a∏o opracowaç -
wspominajà uczestnicy. - WyjechaliÊmy 20
czerwca w nocy, aby dotrzeç do Berlina
dzieƒ póêniej. Ârodkiem lokomocji by∏ auto-
bus naszych bia∏oruskich przyjació∏, a po-
dró˝ przebieg∏a bez zak∏óceƒ. Tyszanie za-
mieszkali w hotelu dla m∏odzie˝y Pro-Social.
Muzycznym gospodarzem ca∏ego przedsi´-
wzi´cia by∏a powsta∏a zaledwie rok temu
Nowa Orkiestra Symfoniczna, prowadzona
przez Stefana Diedericha. 

Koncerty...

Tyska grupa przygotowywa∏a si´ do zagra-
nia tylko jednego koncertu. - MieliÊmy bar-
dzo niewiele czasu na przygotowania, nato-
miast na miejscu okaza∏o si´, ˝e b´dziemy
musieli graç o wiele wi´cej utworów ni˝ by-
∏o to przewidziane w dostarczonym nam
jeszcze w Polsce programie. Na szcz´Êcie na-
sza m∏odzie˝ jest przygotowana naprawd´
dobrze i praktycznie bez wielu prób zagrali-

Êmy kilka bardzo udanych koncertów.
Âwiadczy to dobrze o systemie nauczania
muzyki w Polsce - stwierdza Joanna Lis,
która uczy w tyskiej szkole muzycznej gry na
fortepianie. Jak dodaje m∏oda skrzypaczka
Magdalena Pacek poziom by∏ bardzo wysoki
i wielu m∏odych muzyków z innych krajów
mia∏o trudnoÊci z repertuarem. - Bardzo do-
brze radzili sobie muzycy z W´gier, gdy˝
wszyscy byli absolwentami uczelni muzy-
cznych - mówi Magdalena. 

M∏odzi muzycy wystàpili w Berlinie cztery
razy. Pierwszy koncert, dla radnych Berlina,
odby∏ si´ 24 czerwca, a dzieƒ póêniej muzy-
cy koncertowali dla osobistoÊci Êwiata poli-
tyki w Domu Rosyjskim. Ostatni koncert od-
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Muzyczne spotkania
ponad granicami



by∏ si´ w niedziel´, 27 czerwca w amfite-
atrze w Biesdorf. 

Najwa˝niejszym z wyst´pów by∏ jednak
koncert podczas obchodów jubileuszu 25-
lecia dzielnicy Marzahn-Hellersdorf, który
odby∏ si´ w sobot´, 26 czerwca w Parku Wy-
poczynku. Wyst´p Nowej Orkiestry
Symfonicznej z udzia∏em naszej m∏odzie˝y
by∏ kulminacyjnym punktem programu, po
którym odby∏ si´ pokaz ogni sztucznych.
Berliƒska publicznoÊç zgotowa∏a m∏odym
muzykom entuzjastyczne przyj´cie. 

…i mi´dzynarodowe przyjaênie

- Program by∏ bardzo napi´ty, jednak uda-
∏o nam si´ tak˝e znaleêç troszk´ czasu dla
siebie i dla nowo poznanych przyjació∏ - mó-
wià uczestnicy wyjazdu. - Jedynym proble-
mem  by∏a bariera j´zykowa, którà uda∏o si´
jednak szybko prze∏amaç dzi´ki wspólnemu
muzykowaniu. Najlepszy kontakt mieliÊmy
z grupà bia∏oruskà ze wzgl´du na podo-
bieƒstwo naszych j´zyków. Najtrudniej by∏o
porozumieç si´ z W´grami, ale po przygoto-
waniu przez nich wieczorku w´gierskiego
lody stopnia∏y.

WÊród innych atrakcji nie zabrak∏o oczy-
wiÊcie zwiedzania miasta i jego zabytków
(m.in. Muzeum Pergamonu i Reichstagu).
Bardzo interesujàce okaza∏y si´ równie˝
wieczorki narodowe, podczas których ka˝da
z grup zaprezentowa∏a repertuar zwiàzany
z muzykà i kulturà w∏asnego kraju. Tyska eki-
pa przygotowa∏a inscenizacj´ muzyczno-te-
atralnà wyjaÊniajàcà genez´ nazwy Tychy,
zaprezentowa∏a te˝ najbardziej popularne
polskie utwory ludowe, a na zakoƒczenie
wszyscy wspólnie bawili si´ w rytm dyskote-
kowych przebojów. Najwi´kszym jednak

uznaniem zagranicznych goÊci cieszy∏y si´
polskie potrawy. M∏odzi kucharze pod nad-
zorem nauczycielek przygotowali mi´dzy in-
nymi ˝urek i galaretk´ z owocami. 

Wszystkie grupy znajdowa∏y czas na
wspólne rozrywki i dyskusje. - Dzi´ki wspól-
nym spotkaniom otworzyliÊmy si´ na kultu-
r´ innych krajów. PoznaliÊmy ich obyczaje
oraz muzyk´. WymieniliÊmy si´ tak˝e adre-
sami, co byç mo˝e w przysz∏oÊci zaowocuje
cz´stszymi wyjazdami - cieszà si´ m∏odzi
muzycy.  Wspólne rozmowy oraz granie by-
∏y bardzo dobrym sposobem na wymian´
doÊwiadczeƒ. Anglicy na przyk∏ad byli ˝ywo
zainteresowani systemem edukacji muzycz-
nej w Polsce. W Anglii rozpowszechniony
jest model nauczania prywatnego w przeci-
wieƒstwie do bardzo dobrze rozbudowane-

go systemu szkolnictwa publicznego w na-
szym kraju. 

Jeszcze si´ spotkamy!

Podczas imprezy pojawi∏y si´ propozycje
organizowania tego typu spotkaƒ w
przysz∏oÊci. - GoÊcie z Anglii bardzo chcieli,
˝ebyÊmy przyjechali do ich kraju jeszcze
w tym roku. Nie podj´liÊmy ˝adnych decyzji
co do terminów przysz∏ych imprez, lecz ka˝-
da z grup zadeklarowa∏a ch´ç wzi´cia udzia-
∏u we wspólnym muzykowaniu. Jedynà
przeszkodà sà pieniàdze. Zarówno my, jak
i nasi zagraniczni przyjaciele borykajà si´
z tym problemem. Liczymy na mo˝liwoÊç
ponownego uzyskania pieni´dzy ze êróde∏
Unii Europejskiej - ma nadziej´ Alicja Warca-
ba. - Przedsi´wzi´cie okaza∏o si´ niezwykle
udane - wtóruje Polce Jürgen Koch. - Byç
mo˝e uda si´ je powtórzyç w przysz∏ym ro-
ku. Burmistrz Marzahn-Hellersdorf bardzo
pozytywnie ocenia naszà wspó∏prac´ i ju˝
zadeklarowa∏ ch´ç goszczenia w mieÊcie
m∏odych muzyków z miast partnerskich.

W sk∏ad polskiej grupy wchodzili: Regina
Borkowska, Maria Misiarz, Sonia Paluch,
Mateusz B∏aszkiewicz, Monika Madejska,
Dominika Pawlicka, Mateusz Loska i Magda-
lena Pacek oraz opiekunki: Alicja Warcaba
i Joanna Lis. W programach koncertów zna-
laz∏y si´ utwory Bizeta, Brahmsa, Lehara i Jo-
hanna Straussa. 

(MW, AH)
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Czasami zdarza nam si´ przez przypadek zniszczyç w sklepie to-
war. Czy sprzedawca mo˝e ˝àdaç od nas zap∏aty? 

Je˝eli towar wy∏o˝ony by∏ prawid∏owo, a uszkodzenie nastàpi∏o
przez naszà nieuwag´, to niestety b´dziemy musieli zap∏aciç za
zniszczony produkt. Gdy towar by∏ êle zabezpieczony, sta∏ w bardzo
ruchliwym miejscu, np. w pasa˝u, sprzedawca nie mo˝e wymagaç
od nas pokrycia strat, gdy˝ zniszczenie nastàpi∏o z jego winy. Du˝e
sklepy majà zazwyczaj fundusze na wypadek takich w∏aÊnie zdarzeƒ
i nie b´dà raczej zg∏aszaç pretensji.

Najlepiej jednak zwracaç szczególnà uwag´ na to, co robimy,
gdy˝ nie wszyscy w∏aÊciciele sklepów darujà nam nieuwag´.

Drugim problemem jest zawy˝anie cen przez sprzedawców. Cz´-
sto spotkaç si´ mo˝na z ró˝nicà pomi´dzy cenà nadrukowanà na
opakowaniu przez producenta (tak zwanà cenà sugerowanà), a ce-
nà towaru w sklepie. Musimy pami´taç, ˝e tylko nieliczne towary
(na przyk∏ad papierosy) muszà byç sprzedawane po ustalonej cenie.
Je˝eli chodzi o wi´kszoÊç innych produktów ich ceny ustalajà sami
sprzedajàcy. Sà to tzw. ceny umowne. 

Nale˝y tak˝e zwróciç szczególnà uwag´ na prawid∏owe oznako-
wanie poszczególnych towarów. Ka˝dy z nich powinien mieç naklej-
k´ z aktualnà cenà. Towary muszà byç równie˝ opatrzone etykietami
z ich nazwà handlowà oraz jednostkà miary, do której odnosi si´ to-
war. Gdy na wystawie stoi atrapa towaru, cena musi byç taka sama
i oznaczona takà samà czcionkà, jak na produktach oryginalnych. Je-
˝eli towar jest umieszczony w miejscu niewidocznym dla kupujàce-
go (np. na zapleczu) to cena musi byç umieszczona w cenniku znaj-
dujàcym si´ w miejscu widocznym dla klienta. (Dz. U. nr 99, poz.
894).

W wielu sklepach nie przestrzega si´ tych przepisów, dlatego po-
winniÊmy byç bardzo uwa˝ni podczas robienia zakupów.

Wszelkie wàtpliwoÊci zwiàzane z prawami konsumentów
Czytelnikom „Twojego Miasta” wyjaÊnia Miejski Rzecznik
Konsumentów w Tychach Danuta K´pka

(MW)

System studiów we Francji przypomina system polskiego szkolnic-
twa wy˝szego. Wyst´puje podzia∏ na szkolnictwo paƒstwowe i pry-
watne. Tak samo jak w Polsce studia na uczelniach paƒstwowych sà
bezp∏atne. Koszt studiowania na uczelni prywatnej wynosi oko∏o 4
tys. euro za rok. Po dwóch latach nauki uzyskuje si´ dyplom DEUG,
po trzech latach - licencjata, natomiast po pi´ciu latach nauki b´-
dziemy legitymowaç si´ dyplomem magistra (maitrise). 

Semestr zimowy rozpoczyna si´ w paêdzierniku i trwa do stycznia.
Nast´pne trzy tygodnie przeznaczone sà na zdawanie egzaminów.
Po zdanych egzaminach studenci rozpoczynajà semestr letni, który
trwa do maja. Egzaminy w sesji letniej zdaje si´ w czerwcu, zaÊ ci,
którym nie powiod∏o si´ w pierwszym terminie, majà dodatkowà
szans´ we wrzeÊniu.

We Francji wyró˝niç mo˝na ponadto tak zwane Grandes Ecoles,
czyli paƒstwowe lub prywatne szko∏y wy˝sze. Czym ró˝nià si´ od

uniwersytetów? Uniwersytety k∏adà wi´kszy nacisk na przygotowa-
nie do kariery naukowej, zaÊ w programie Grandes Ecoles nacisk k∏a-
dzie si´ na zaj´cia praktyczne. Nauka w nich trwa zwykle cztery -
pi´ç lat.

Od wrzeÊnia 2004 roku polscy studenci, którzy zechcà podjàç stu-
dia we Francji mogà to zrobiç bez potrzeby ubiegania si´ o wiz´. B´-
dzie im przys∏ugiwa∏o prawo pracy podczas wakacji oraz otrzymajà
kart´ sta∏ego pobytu. 

Zmianom uleg∏a równie˝ procedura sk∏adania wniosków na stu-
dia. Do stycznia tego roku wniosek o przyj´cie na studia nale˝a∏o
z∏o˝yç w ambasadzie Francji. Nast´pnie ambasada przesy∏a∏a wnio-
sek do wybranej przez nas uczelni. Od stycznia Polacy chcàcy pod-
jàç studia majà takie same prawa, jak obywatele krajów Unii Euro-
pejskiej. Dzisiaj wnioski nale˝y kierowaç bezpoÊrednio do uczelni, na
której chcemy studiowaç. Gdy uczelnia wyrazi zgod´ na przyj´cie
kandydata, nale˝y postaraç si´ o kart´ sta∏ego pobytu. Mo˝na jà
uzyskaç w lokalnej prefekturze. Musimy mieç ze sobà zaÊwiadczenie
o posiadaniu przez nas Êrodków finansowych na utrzymanie (430
euro na miesiàc), zaÊwiadczenie o przyj´ciu na studia i ubezpiecze-
nie chorobowe, które mo˝na wykupiç w Polsce lub we Francji. Poza
tymi dokumentami potrzebne b´dzie poÊwiadczenie o znajomoÊci
j´zyka. Najbardziej popularnym jest certyfikat DALF lub Êwiadectwo
ukoƒczenia polsko-francuskiej szko∏y. W przeciwnym wypadku cze-
ka nas test j´zykowy.

Wi´cej informacji na temat systemu edukacji we Francji mo˝na
znaleêç na nast´pujàcych stronach internetowych: www.onisep.fr,
www.egide.asso.fr/uk/guide oraz www.education.gouv.fr.

(MW)

Nie daç si´ oszukaç

Z ˝ycia wzi´te... 

We Francji jak w Polsce

porady porady porady porady porady

porady

Studiuj za granicà - cz. 4



wydarzenia

Takich „Dni Tyskich” jeszcze w historii nie by∏o! Ale te˝ nie co ro-
ku zbiegajà si´ tak fantastyczne rocznice jak 70. urodziny miasta
i 375-lecie tyskich browarów. Tegoroczny ostatni weekend czerwca
na placu „pod ˚yrafà” musia∏ zatem byç szczególny. I by∏!

Po∏àczenie si∏ i Êrodków Miejskiego Centrum Kultury i Tyskich Bro-
warów Ksià˝´cych spowodowa∏o, ˝e wielotysi´czna publicznoÊç
„Dni Tyskich” na brak atrakcji nie mog∏a narzekaç. Po raz pierwszy
dla tak licznego grona fanów z Tychów i okolic zagra∏a kultowa for-
macja Kult, tak˝e po raz pierwszy goÊciliÊmy u nas gdaƒskich Lesz-
czy, wreszcie - równie˝ premierowo - sprowadzono na plac w par-
ku miejskim gwiazd´ z Europy Zachodniej. Brytyjska grupa Touch &
Go nie zawiod∏a i spowodowa∏a, ˝e nawet oÊwietlona w te dni jak
nigdy wczeÊniej „˚yrafa” zdawa∏a si´ taƒczyç w rytm najwi´kszych
przebojów tria. JeÊli dodamy do tego brawurowy wyst´p kabaretu
Paka, wspania∏e widowiska dla dzieci oraz ciep∏o przyj´te koncerty
zespo∏ów Cree, Underground, Happysad i Voodoo Lunch - obraz
tych wyjàtkowych, jubileuszowych dni b´dziemy mieç prawie pe∏ny.

Prawie, bo przecie˝ by∏a jeszcze kulminacja w postaci niewiary-
godnie pi´knego, trwajàcego 20 minut pokazu sztucznych ogni,
które rozÊwietli∏y sobotnie niebo nad Tychami. Te fantastyczne fajer-
werki, a tak˝e niedzielny pokaz laserowy, by∏y urodzinowym prezen-
tem tyskich piwowarów dla miasta i jego mieszkaƒców.

Miejskie Centrum Kultury zapowiada ju˝ kolejne atrakcje: 25 lipca
w tym samym miejscu obchodziç b´dziemy Âwi´to Czekolady, któ-
rego g∏ównà gwiazdà b´dzie zespó∏ De Mono.

(MK) 
Zdj´cia: Dominik Gajda

DNI TYSKIE
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Rozmowa z Barbarà Koniecznà, przewodniczàcà Rady Mia-
sta Tychy i Micha∏em Gramatykà, wiceprzewodniczàcym RM

- Jak zrodzi∏ si´ pomys∏ na nagrody dla wybitnych studen-
tów - mieszkaƒców Tychów?

Barbara Konieczna: - Pomys∏ powsta∏ w Komisji OÊwiaty, Zdro-
wia i Spraw Spo∏ecznych. Radni zastanawiali si´, w jaki sposób na-
grodziç studiujàcych na tyskim wydziale Politechniki Âlàskiej. Powo-
∏ano specjalny zespó∏ roboczy, który mia∏ za zadanie przygotowanie
uchwa∏y umo˝liwiajàcej studentom Politechniki otrzymywanie sty-
pendiów miejskich. W czasie prac tego zespo∏u okaza∏o si´, ˝e jest
wola rozszerzenia tej akcji - stàd uchwa∏a „Quid discis, tibi discis”.

- Skàd taka nazwa?
Micha∏ Gramatyka: - Nazwa to jedna ze starorzymskich senten-

cji. W Polsce przez d∏ugie lata pokutowa∏o przekonanie, ˝e nauka
jest „z∏em koniecznym”. Dzisiaj to si´ zmienia - coraz wi´ksza liczba
m∏odych ludzi zdaje sobie spraw´ z tego, ˝e wiedza jest
ogromnym kapita∏em. Czegokolwiek si´ uczymy - uczymy
si´ dla siebie. Te s∏owa sà dzisiaj bardziej aktualne ni˝ kie-
dykolwiek. 

- Kto mo˝e uzyskaç nagrod´?
BK: - Ka˝dy wybitny student zamieszka∏y w naszym

mieÊcie. Wystarczy, ˝e spe∏ni dwa warunki - zdob´dzie
Êrednià ocen uprawniajàcà do uzyskania stypendium na-
ukowego w macierzystej uczelni i wyka˝e si´ zaanga˝o-
waniem w prac´ na rzecz rozwoju i promocji Tychów.

- Dlaczego wprowadzono ten drugi warunek?
MG: - ChcieliÊmy uniknàç sytuacji, w której promowa-

libyÊmy jedynie osoby dobrze uczàce si´. Istotà nagrody
jest wyró˝nienie tych studentów, dla których nauka nie
jest jedynym ˝ywio∏em. Dlatego wprowadziliÊmy punkt
dotyczàcy zaanga˝owania w ˝ycie miasta.

BK: - Zainteresowane osoby cz´sto pytajà nas, jak mie-
rzyç to zaanga˝owanie studenta w prac´ na rzecz mia-
sta. Uznawaç b´dziemy wszelkie dokumenty Êwiadczàce
o pracy spo∏ecznej w Tychach. Wielu tyszan organizuje przecie˝ im-
prezy kulturalne, udziela si´ w stowarzyszeniach, fundacjach, orga-
nizacjach spo∏ecznych. Chcemy promowaç takich w∏aÊnie, aktyw-
nych, m∏odych ludzi.

- Jak wyglàda proces przyznawania nagrody?
MG: - Zainteresowani majà czas do koƒca wrzeÊnia na z∏o˝enie

odpowiednich dokumentów. Na potwierdzenie Êredniej przed∏o˝yç
trzeba kopie kart zaliczeniowych potwierdzone w dziekanacie. Za-
anga˝owanie w ˝ycie miasta oceniaç b´dziemy równie˝ na podsta-
wie dokumentów. Wnioski wraz z potrzebnymi dokumentami sk∏a-
daç nale˝y w Wydziale Obs∏ugi Rady Miasta UM Tychy. Na poczàt-
ku paêdziernika wnioski zostanà ocenione przez kapitu∏´.

BK: - W jej sk∏ad wchodzà przedstawiciele Êrodowisk naukowych
naszego miasta - Politechniki Âlàskiej i Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania
i Nauk Spo∏ecznych oraz czworo reprezentantów samorzàdu miasta
Tychy. W toku tajnych obrad cz∏onkowie kapitu∏y wy∏onià dziesi´ciu
laureatów. Ka˝dy z nich otrzyma nagrod´ równà tzw. kwocie bazo-
wej s∏u˝àcej m. in. do ustalania diet radnych. Na dzisiaj jest to ok.
1600 z∏ netto.

- Kto i kiedy b´dzie wr´cza∏ nagrody?
BK: - Marzy nam si´, aby ceremonia wr´czania nagród odbywa∏a

si´ na oficjalnych inauguracjach roku akademickiego w uczelniach,
z których rekrutujà si´ beneficjenci naszej nagrody. By∏aby to dosko-
na∏a okazja do promocji miasta, a jednoczeÊnie mo˝na by w ten
sposób znaczàco wyró˝niç laureatów nagrody.

- Zatem czas najwy˝szy zabraç si´ za przygotowanie wnio-
sków.

MG: - Ci spoÊród studentów, którzy ju˝ ukoƒczyli sesj´ letnià mo-
gà opracowaç wnioski i z∏o˝yç je jak najszybciej. Zdajemy sobie spra-
w´, ˝e nie we wszystkich uczelniach sesja koƒczy si´ w czerwcu -
studenci zaoczni i wieczorowi cz´sto majà pierwsze terminy egza-
minów we wrzeÊniu. Na ich wnioski poczekamy wi´c do koƒca te-
go miesiàca.

BK: - A w paêdzierniku najprzyjemniejszy moment ca∏ej akcji -
og∏osimy list´ laureatów. Zatem, do dzie∏a drodzy studenci! ˚yczy-
my powodzenia!

Rozmawia∏: Micha∏ Kierat

wywiad

Czego si´ uczysz
- uczysz si´ dla siebie!
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