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Termin skłądania wniosków do następnej edycji progra-
mu (rozstrzyganej w 2010 r.) zostanie podany w II poło-
wie 2009 r.

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe
im. Aleksandra von Humboldta

Stypendium dla wybitnych niemieckich uczonych na pro-
wadzenie badań w Polsce.
Stypendia przyznawane są na okres od 4-6 miesięcy, na 
pobyt w jednym lub – w uzasadnionych przypadkach – w 
większej liczbie ośrodków naukowych.

Wysokość stypendium w 2008 r. wyniesie  4000 euro mie-
sięcznie. 

Kandydatów zgłaszać mogą tylko uczeni polscy, w terminie 
do 30 września 2008 r.

Stypendia dla zagranicznych uczonych na badania w 
Polsce

Przeznaczone są dla naukowców z zagranicy, głównie z kra-
jów Europy Środkowej i Wschodniej, zainteresowanych pro-
wadzeniem badań w Polsce. Stypendium przyznawane jest 
na okres od 1 do 12 miesięcy i odpowiada średniej pensji na 
analogicznym stanowisku w Polsce oraz uwzględnia koszty 
zakwaterowania.

Wnioski należy składać w Kasie im. Mianowskiego /
www.mianowski.waw.pl/, która prowadzi konkurs, w ter-
minie do 31 października 2008 r.

INNE INICJATYWY

Program FUNDUSZE DLA BIBLIOTEK (NOWOŚĆ)

Wsparcie merytoryczne i finansowe udzielane bibliotekom i
archiwom w procesie uzyskiwania dotacji pochodzących z 
funduszy pomocowych. Oferta programu obejmuje udziela-
nie pomocy merytorycznej w zakresie przygotowania wnio-
sku o dofinansowanie poprzez organizowanie pomocy eks-
perckiej i pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem 
niezbędnej do aplikowania dokumentacji. 
Konkurs jest skierowany do instytucji dysponujących zbiora-
mi o dużym znaczeniu dla badań naukowych i dziedzictwa 
historycznego Polski, które nie posiadają zaplecza admi-
nistracyjnego koniecznego do przygotowania wniosku, w 
szczególności  do mniejszych podmioty, takich jak stowarzy-
szenia, towarzystwa, fundacje, zakony, kościoły etc.

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym.

Program PARTNERZY

Dofinansowanie najlepszych i najciekawszych projektów re-
alizowanych przez ogólnopolskie i regionalne towarzystwa 
naukowe o charakterze korporacyjnym oraz inne organiza-
cje pozarządowe zajmujące się wspieraniem nauki w Polsce 
.

Termin składania wniosków do konkursu upływa 31 
marca 2008 roku.

* * *

Pełna wersja oferty programowej FNP na rok 2008 
dostępna jest w postaci broszurki  
w biurze FNP oraz na stronie internetowej Fundacji: 
www.fnp.org.pl/publikacje/program_fnp.html.

Wszystkie informacje o zasadach konkursów, formularze 
wniosków oraz dane kontaktowe zamieszczone są w dziale 
Aktualne programu FNP na stronie internetowej Fundacji:
www.fnp.org.pl/programy_aktualne/aktualne_progra-
my.html

Aukcja i koncert 
na rzecz  
Akcji Uniwersytet 
Dzieciom

Wypełniona po brzegi aula Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, ponad 6 tys. zł z licytacji 

i bisy na koniec imprezy - to tylko skrót tego co działo 
się 23 stycznia w uniwersyteckiej auli podczas koncer-
tu na rzecz Akcji „Uniwersytet Dzieciom”, w którym wy-
stąpili: Urszula Dudziak, Janusz Szrom, Big Band Uni-
wersytetu Zielonogórskiego i Chór Akademicki.  Zanim 
jednak koncert się rozpoczął, tradycyjnie już odbyła się 
licytacja przedmiotów podarowanych przez osoby ze 
świata polityki, mediów, sponsorów oraz studentów na-
szej uczelni.  Na tegorocznej aukcji uzbierano aż 6.490 
zł, czyli prawie dwa razy tyle co w roku ubiegłym (3.960 
zł). Najwięcej wylicytowano za obraz Adama W. Bagiń-
skiego - podarunek od Rektora Uniwersytetu Zielono-
górskiego prof. Czesława Osękowskiego. Sprzedano go 
za 900 zł. Pióro od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
wylicytowano za 500 zł. Za taką samą kwotę kupiono 
obraz „Martwa natura” nieznanego autora. Licytujący 
udowodnili, że mają otwarte serca i chętnie pomagają 
dzieciom. Niemała w tym zasługa prowadzącego licy-
tację – studenta naszej uczelni – Łukasza Zalewskiego, 
który wykazał się doskonałą umiejętnością poruszania 
serc i portfeli. W tym roku pieniądze uzyskane z licy-
tacji zostaną przeznaczone na organizację i  nagrody 
podczas II Spartakiady Świetlic Terapeutycznych or-
ganizowanej  przez Studium Wychowania Fizycznego 
wspólnie z Biurem Promocji UZ. 

Podczas charytatywnego koncertu na rzecz Akcji 
Uniwersytet Dzieciom, na scenie pojawili się: Urszula 
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Dudziak, której nie trzeba chyba przedstawiać, Janusz 
Szrom – doskonały wokalista jazzowy, Big Band UZ pod 
dyrekcją Jerzego Szymaniuka, z gościnnym udziałem 
Piotra Barona i Jakuba Stankiewicza oraz Chór Akade-
micki pod dyrekcją Jerzego Markiewicza.  Gwiazda wie-
czoru – Urszula Dudziak jak zawsze została owacyjnie 
powitana w swoim rodzinnym mieście, o którym zresz-
tą zawsze wyraża się bardzo ciepło. Jak sama mówiła 
– utwory, które wykonuje nie mają słów, więc koncert 
uzupełnia własną konferansjerką. W czym czuje się, jak 
można było zauważyć, bardzo dobrze. 

Podczas noworocznego koncertu wysłuchaliśmy ko-
lęd i znanych światowych utworów, m.in. I can’t stop 
loving you, White Christmas czy It’s only a paper moon 
w aranżacjach Jerzego Szymaniuka. Na bis wszyscy 
występujący podczas koncertu wykonali utwór Papaya, 
który nucili zgromadzeni w auli widzowie. 

Cóż, koncert już za nami, a my przygotowujemy się 
do kolejnej edycji Akcji „Uniwersytet Dzieciom” w przy-
szłym roku. 

Szczegóły dotyczące akcji na stronie www.dzie-
ciom.uz.zgora.pl

Wyniki licytacji przedmiotów:

1. Obraz „Krużganki Krosna Odrzańskiego, Małgorza-
ta Opara – 290 zł

2. Obraz „Martwa natura”, autor nieznany – 500 zł
3. Obraz „Widok z okna”, Dominika Radzińska - stu-

dentka Wydziału Artystycznego UZ – 320 zł
4. Obraz „Widok z basenu”, Anna Zawadzka - student-

ka  Wydziału Artystycznego UZ– 90 zł
5. Obraz „Martwa natura”, Jolanta Kita – studentka 

Wydziału Artystycznego UZ – 90 zł
6. Obraz „Krajobraz we mgle”, Natalia Janigacz – stu-

dentka Wydziały Artystycznego UZ – 370 zł
7. Obraz Adama W. Bagińskiego  - podarunek od Rek-

tora Uniwersytetu - Zielonogórskiego prof. Czesła-
wa Sękowskiego – 900 zł 

8. Suknia wieczorowa ofiarowana przez Salon Sukien
Ślubnych i Wieczorowych BIANCANEVE z Zielonej 
Góry (suknia będzie szyta na miarę) – 370 zł.

9. Okulary przeciwsłoneczne damskie marki Carolina 
Herrera – podarunek od optyka Tomasza Puśleckie-
go – 350 zł 

10. Okulary przeciwsłoneczne damskie marki Carolina 
Herrera – podarunek od optyka Tomasza Puśleckie-
go – 230 zł

11. „Kontaktowi, czyli szklarze bez kitu” – książka autor-
stwa Grzegorza Miecugowa i Tomasza Staneckiego 
z dedykacją – 390 zł

12.  Dwupłytowy album DVD Kabaretu „Ani Mru-Mru  z 
autografami – 320 zł

13. Noga od krzesła Szymona Majewskiego  - poda-
runek od prowadzącego program w TVN „Szymon 
Majewski Show” wraz ze zdjęciem i autografem 
ofiarodawcy – 440 zł

14. „Lustro Szkła Kontaktowego” podarowane przez 
prof. Stefana Niesiołowskiego – Wicemarszałka 
Sejmu VI Kadencji, które otrzymał  w 2007 jako 
laureat plebiscytu programu „Szkło Kontaktowe” 
– 130 zł

15. Kalendarz – terminarz od Jolanty Kwaśniewskiej 
z limitowanej serii, powstał z okazji World Family 
Summie +3, jaki odbył się w Warszawie w dniach 
26-29.11. 2007 r. – 420 zł

16. Pióro od Prezydenta Zielonej Góra Janusza Kubic-
kiego – 200 zł

17. Pióro od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
– 500 zł 

18. Ekskluzywny komplet od Rzecznika Praw Oby-
watelskich: mapa Polski oraz przycisk do papieru 
– 450 zł

19. Medal od Rzecznika Praw Obywatelskich - me-
dal otrzymaliśmy jako pierwsi i dotychczas jedyni 
- jest on darowany osobom, instytucjom, które dzia-
łają na rzecz ochrony praw człowieka  - 130 zł

Małgorzata Ratajczak-Gulba


