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W październiku 
po raz kolejny 

zostaną 
przyznane 
stypendia 

dla tyskich 
studentóW.

Ewa Strzoda
e.strzoda@twojetychy.pl

S
typendia „Quod di-
scis, tibi discis” („Cze-
gokolwiek się uczysz, 
dla siebie się uczysz”) 

przyznawane są od 2004 roku 
przez tyski samorząd studen-
tom, którzy wykazali się wybit-
nymi osiągnięciami naukowy-
mi i zaangażowaniem w pracę 
na rzecz promocji i rozwoju 
miasta Tychy.

„Zauważając znaczącą rolę 
edukacji młodego pokolenia 

w procesie rozwoju miasta, wi-
dząc szansę na stałe podnosze-
nie poziomu wykształcenia oby-
wateli miasta Tychy, dostrzegając 
potrzebę docenienia i dodatko-
wego umotywowania najlep-
szych studentów miasta Tychy, 
na wniosek Radnych Rady Mia-
sta Tychy ustanawia się stypen-
dium pieniężne przyznawane 
corocznie z początkiem roku 
akademickiego studentom za-
angażowanym w życie społecz-
ne miasta Tychy” – czytamy 
w uchwale Rady Miasta Tychy 
z 27 maja 2004 roku.

Stypendia przyznaje ka-
pituła, w skład której wchodzi 
dwóch przedstawicieli Wyż-
szej Szkoły Zarządzania i Nauk 
Społecznych w Tychach, dwóch 
przedstawicieli Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach reprezen-
tujących tyskie wydziały Poli-
techniki, a także trzech tyskich 
samorządowców.

Potrzebne 
działania

– Uważam, że, tego typu 
stypendia są niezwykle po-
trzebną inicjatywą, która mo-
tywuje młodych mieszkań-
ców miasta do angażowania 
się w życie swojej społeczno-
ści lokalnej oraz uzyskiwa-
nia jak najlepszych wyników 
na uczelni. Pokazuje, że mia-
stu zależy na rozwoju i wyko-
rzystaniu potencjału zdolnej 
i chętnej do działania mło-
dzieży. Tychy, promując am-
bitnych studentów, sprawiają, 
że będą oni chcieli związać 
swoją przyszłość właśnie 
z tym miastem, a posiadaną 
wiedzę, doświadczenie i en-
tuzjazm spożytkować w tym 
środowisku lokalnym – mówi 
Kasia Staś, ubiegłoroczna 
stypendystka, studentka so-
cjologii na Wydziale Nauk 

Społecznych Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. – 
Jest to inwestycja w kapitał 
ludzki, która przynosi korzy-
ści i samym stypendystom, 
i naszemu miastu. Dlatego 
przyznawanie takich nagród 
powinno być nadal praktyko-
wane – dodaje.

Aktywność 
społeczna

W 2007 roku „Quod di-
scis, tibi discis” otrzymało 
dziesięciu wybitnych, mło-
dych tyszan. Otrzymali oni 
po 1726,74 zł brutto.

– Stypendium przyznano 
mi za pracę na rzecz rozwoju 
miasta Tychy i wysoką śred-
nią ocen na studiach. Moja 
działalność polegała na anga-
żowaniu się w liczne akcje re-
alizowane w ramach Tyskiego 
Centrum Wolontariatu oraz 

pracy wolontariuszki w jed-
nej z tyskich świetlic środo-
wiskowych. Opiekowałam się 
tam grupą dzieci – opowiada 
Kasia Staś.

Fundusze dobrze 
wykorzystane

DwudziestotrzyletniaWik-
toria Lech, studentka piątego 
roku Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych Uniwer-
sytetu Śląskiego jest dwu-
krotną laureatką miejskie-
go stypendium. Otrzymała 
je w 2006 i 2007 roku. Jak 
sama przyznaje, pieniądze 
przeznaczyła na rozwijanie 
własnych zainteresowań. – 
Było to uczestnictwo w Aka-
demii Młodych Dyplomatów 
w Warszawie. Wyjechałam 
również na staż w Stałym 
Przedstawicielstwie RP przy 
Unii Europejskiej w Bruk-
seli. Brałam udział w spo-
tkaniach w Radzie, Komisji 
i Parlamencie Europejskim 
oraz w Komitecie Regionów 
– wylicza Wiktoria.

Inna laureatka „Quod di-
scis, tibi discis” roku 2007, 
Agnieszka Łapka pieniądze 
wykorzystała przede wszyst-
kim na materiały potrzebne 
do wykonania pracy dyplo-
mowej.

– 8 lipca tego roku obro-
niłam dyplom z malarstwa na 
Akademii Sztuk Pięknych w 
Katowicach. Obecnie próbuję 
wystawić moje prace – mówi 
utalentowana dwudziestopię-
ciolatka.

Plany 
na przyszłość

Agnieszka, Kasia i Wik-
toria odważnie patrzą w przy-
szłość. Mają ambitne plany 
zawodowe.

– W przyszłości zamie-
rzam podjąć studia pody-
plomowe i pracować jako 
doradca zawodowy lub spe-
cjalista w branży zarządzania 
zasobami ludzkimi – mówi 
Kasia.

Agnieszka swoją przy-
szłość wiąże ze swoją naj-
większą pasją – śpiewem. – 
Obecnie razem z gitarzystą 
Mirkiem Rzepą przygotowu-
ję się do występów na dwóch 
imprezach. Pierwsza z nich 
odbędzie się już wkrótce w 
Kazimierzu Dolnym. Poza 
tym powoli przymierzamy się 
do nagrań...

Wnioski o przyznanie 
stypendium „Quod di‑
scis, tibi discis” można 
składać do 30 września 
osobiście w Wydzia‑
le Obsługi Rady Mia‑
sta Tychy. Można tak‑
że, za pośrednictwem 
poczty, przesłać listem 
poleconym na adres 
Wydziału – Urząd Mia‑
sta Tychy, al. Niepodle‑
głości 49, 43‑100 Tychy 
(decyduje data stempla 
pocztowego).
Razem z wnioskiem 
należy złożyć:
æ potwierdzone w dzie‑
kanacie macierzystej 
uczelni kopie kart zali‑
czeniowych, 
æ dokumenty stwier‑
dzające zaangażowanie 
na rzecz promocji i roz‑
woju miasta Tychy oraz 
stwierdzające wybitne 
osiągnięcia naukowe.
Kandydaci mogą tak‑
że przedłożyć inne do‑
kumenty mogące mieć 
wpływ na ocenę wnio‑
sku.

ważne

Pieniądze  
dla wybitnych 

æ Uczniom szkół publicznych i niepublicznych, słucha‑
czom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczy‑
cielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończe‑
nia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
24. roku życia.
æ Osobom upośledzonym w stopniu głębokim oraz 
osobom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami.

Formy pomocy
æ Stypendium szkolne – dla osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich 
dochodów w rodzinie (nie więcej niż 351 zł netto/ 
miesiąc na osobę). Wnioski należy składać w Miej‑
skim Zarządzie Oświaty w Tychach w terminie: 1‑15 
września (dla uczniów), 1‑15 października (słuchacze 
kolegium).
æ Zasiłek szkolny – dla osób będących przejściowo 
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 
losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuż‑
szym niż dwa miesiące wstecz od momentu składa‑
nia wniosku.

pomoc materialna o charakterze
 socjalnym przysługuje

æ Stypendium za wyniki w nauce może być przy‑
znane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen 
w semestrze poprzedzającym semestr, w którym 
przyznaje się stypendium.
æ Stypendium za osiągnięcia sportowe może być 
przyznane uczniowi, który uzyskał wybitne wyni‑
ki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu 
co najmniej międzyszkolnym (do 112 zł/ semestr). 
Średnią ocen ustala Komisja Stypendialna powołana 
przez dyrektora szkoły.
æ Stypendium Prezesa Rady Ministrów – dla uczniów 
szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie ma‑
tury. Uczeń musi otrzymać promocję z wyróżnieniem, 
uzyskując przy tym najwyższą średnią w szkole lub 
wykazać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej 
dziedzinie wiedzy (258 zł miesięcznie).
æ Stypendium ministra właściwego do spraw oświa‑
ty i wychowania – dla uczniów uzyskujących wy‑
bitne osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, 
turniejach, konkursach oraz osób, które uzyska‑
ły wysokie wyniki we współzawodnictwie sporto‑
wym.

pomoc materialna o charakterze 
motywacyjnym

Wiktoria lechagnieszka Łapkakasia staś
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