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STYPENDIUM
im. FRITZA 
STERNA dla 
MARTY KASZ-
TELAN

Stypendia zagraniczne zawsze stanowią wyróżnienie dla 
pracy naukowej – zwłaszcza w przypadku młodego na-
ukowca. Miło nam poinformować, że mgr Marta Kasztelan 
z Instytutu Politologii otrzymała w bieżącym roku akade-
mickim dwa stypendia niemieckich fundacji. Pierwsze z 
nich to stypendium im. Fritza Sterna fundowane przez 
Deutsche Nationalstiftung, które przyznaje Centrum Stu-
diów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta 
Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z fakultetem 
kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina 
we Frankfurcie n. Odrą. Stypendium otrzymuje corocznie 
czterech młodych naukowców przygotowujących rozprawę 
doktorską z zakresu historii Niemiec i kultury w kontek-
ście europejskim oraz stosunków między Niemcami i ich 
sąsiadami. Warunkiem uzyskania stypendium jest przed-
stawienie kilkustronicowego projektu, który oceniany jest 

ZAÆMIENIE 
S£OÑCA 
4 stycznia 2011

4 stycznia 2011 roku miało miejsce zjawisko częściowe-
go zaćmienia Słońca.  Zjawisko to powstaje wtedy kiedy 
Księżyc znajdzie się pomiędzy Ziemią a Słońcem. Wów-

przez specjalistów z Centrum Willy’ego Brandta. Uroczy-
ste wręczenie stypendiów odbędzie się 4 marca 2011 r. na 
Uniwersytecie Wrocławskim, a w uroczystościach wezmą 
udział prof. Fritz Stern i były prezydent Niemiec Richard 
v. Weizsäcker. 

Drugie  stypendium na pobyt badawczy przyznane zosta-
ło przez Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), 
które mgr Kasztelan odbyła w semestrze zimowym w Ot-
to-Suhr-Institut na Freie Universität w Berlinie. Stypen-
dium zostało uzyskane na podstawie złożonego wniosku, 
którego kluczowym elementem był przygotowany w ję-
zyku niemieckim projekt badawczy. O wadze stypendium 
świadczyć może fakt, że w bieżącym roku akademickim 
otrzymało go jedynie kilka osób z Polski. 

Jak zaznacza sama stypendystka – otrzymanie presti-
żowych stypendiów jest efektem pracy i wsparcia wielu 
osób. W jej przypadku takimi osobami były: prof. Olgierd 
Kiec, pod którego kierunkiem mgr M. Kasztelan przygoto-
wuje dysertację doktorską dotyczącą kultury pamięci od-
nośnie wydarzeń ‘68, prof. Bernadetta Nitschke – Dyrektor 
Instytutu Politologii oraz Dziekan Wydziału Humanistycz-
nego – prof. Wojciech Strzyżewski. 

Mgr Marta Kasztelan jest absolwentką filozofii i filologii 
germańskiej. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół 
kultury i polityki pamięci, niemcoznawstwa i prasoznaw-
stwa, jest autorką wielu artykułów z tego zakresu, które 
ukazały się m.in. w „Zeszytach Prasoznawczych” i „Prze-
glądzie Zachodnim”. Uczestniczyła w kilkunastu między-
narodowych konferencjach i warsztatach. Jest koordyna-
torem programu LLP Erasmus ds. współpracy z uczelniami 
wyższymi w Niemczech w Instytucie Politologii. W wolnych 
chwilach – których, jak sama stypendystka przyznaje, nie 
ma zbyt wielu – zwiedza berlińskie muzea, gra w tenisa 
ziemnego i słucha muzyki z gatunku smooth jazzu. 

W imieniu redakcji gratulujemy mgr Marcie Kasztelan 
uzyskania stypendiów, życzymy dalszych sukcesów w pra-
cy naukowej i szybkiej finalizacji doktoratu. 

* * *
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czas cień Księżyca pada na pewne rejony powierzchni 
Ziemi. Częściowe zaćmienie Słońca, w przeciwieństwie 
do zaćmienia całkowitego, jest trudno zauważalne gdyż 
nie powoduje powstania całkowitej ciemności, a jedynie 
zmniejszenie intensywnosci światła słonecznego. Jednak 
dla świadomego obserwatora, bezpośrednia obserwacja 
tarczy słonecznej pozwala na podziwianie stopniowego 
przysłaniania i odsłaniania Słońca przez Księżyc. W Zie-
lonej Górze zjawisko to zaczeło się o godzinie 8:08, mak-
simum osiągnęło o godzinie 9:28 (z fazą maksymalną 80%  
tzn. 20% tarczy słonecznej było widoczne) i zakończyło się 
o godzinie 10:55. 

Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego zor-
ganizował publiczne obserwacje zaćmienia Słońca. W tym 
celu przygotowano sprzęt umożliwiający bezpieczną ob-
serwację tarczy Słońca. Wielu mieszkańców Zielonej Góry 
oraz przedstawicieli mediów przybyło do Obserwatorium 
Astronomicznego, którego siedziba mieści się w Wieży 
Braniborskiej, by wspólnie obserwować to rzadkie zjawi-
sko.  Pogoda panująca w Zielonej Górze podczas zjawiska 
uniemożliwiła obserwację jego całego przebiegu, jednak 
udało się wykonać kilka interesujacych fotografii, między 
innymi podczas opadów śniegu.

Marek Sendyk

POMAGAJMY 
SOBIE

Osób potrzebujących pomocy jest niestety bardzo wiele. 
Każdego roku w okresie poprzedzającym składanie zeznań 
podatkowych różne organizacje zachęcają nas do przeka-
zania 1 proc. swojego podatku właśnie na ich rzecz. Cza-
sami trudno nam zdecydować, na jaką organizację pożyt-
ku publicznego chcielibyśmy przekazać naszą pomoc.

Ponieważ zbliża się okres, kiedy będziemy rozliczali się 
z Fiskusem, pragniemy przypomnieć pracownikom Uniwer-
sytetu o akcji „Pomagajmy sobie” i naszej uniwersytec-
kiej bazie dzieci. W tej bazie znajduje się obecnie trójka 
maluchów: Madzia, Jeremiaszek i Szymonek. Są to dzieci 
naszych pracowników. Każde z nich wymaga kosztowne-
go leczenia lub rehabilitacji. Niestety, są to tak wysokie 
wydatki, że bez pomocy z zewnątrz ich rodzicom trudno 
byłoby realizować kurację.   

Od kilku lat wszyscy podatnicy mają możliwość przeka-
zania 1 proc. swojego podatku dochodowego na wybraną 
organizację pożytku publicznego.

Dzieci znajdujące się na liście akcji „Pomagajmy sobie” 
są objęte opieką takich organizacji. Aby przekazać swój 
1 proc. wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nazwę 
organizacji i numer KRS oraz odpowiedni dopisek, np.: „1% 
na ...”. 

Nie wymaga to wiele pracy z naszej strony, a może bar-
dzo pomóc. Pamiętajmy, że tym osobom każde, nawet 
najmniejsze, nasze wsparcie jest bardzo potrzebne. 

Wszystkie potrzebne dane dotyczące naszych dzieci 
znajdują się na stronie internetowej akcji „Pomagajmy 
sobie”:

http://www.dzieciom.uz.zgora.pl/index.php?baza_
osob_oczekujacych_na_wsparcie

Oczywiście lista cały czas jest otwarta. Za pomocą wy-
pełnionego przez zainteresowanych formularza (dostępne-
go na stronie www.dzieciom.uz.zgora.pl, zakładka „Poma-
gajmy sobie”) oraz dostarczonym zdjęciom i załącznikom 
zostaną opracowane poszczególne wpisy w bazie.

Pracownicy i studenci naszej uczelni, którzy sami, bądź 
których członkowie rodzin potrzebują wsparcia, mogą 
się do nas zgłosić i dopisać do listy. Warunkiem przyjęcia 
zgłoszenia jest wskazanie właściwej organizacji posiada-
jącej status organizacji pożytku publicznego, która działa 
w imieniu zainteresowanych osób.

Pomagajmy sobie – po prostu.

Organizatorzy Akcji 
„Pomagajmy sobie”

Kontakt: 

Biuro Promocji UZ, 

e-mail: bp@uz.zgora.pl

FOT. MAREK SENDYK
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