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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.
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