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Power  
dla Einsteina 

Jeśli jesteś zdolny, ale nie zamożny, nie musisz 
rezygnować ze studiów. Masz szansę na stypendium 
„Power dla Einsteina”. 

Właśnie wystartowała druga edycja zbiórki pieniężnej 
na stypendia dla studentów pn. POWER DLA EINSTE-
INA. Wśród pracowników uniwersytetu krążą deklaracje 
w sprawie datków na ten cel. Do połowy lipca każdy 
z pracowników Uniwersytetu będzie miał okazję zadekla-
rować dowolną kwotę, która zostanie mu potrącona 
z pensji. Składki, jak zawsze w takich sytuacjach, będą 
dobrowolne – jednorazowe (np. 10 zł pobrane z pensji) 
albo semestralne (np. 5x10 zł pobierane co miesiąc). 
Oczywiście zadeklarowana suma jest dowolna i nawet 
najmniejsza będzie odebrana z wdzięcznością. Zadekla-
rowanie wyższej kwoty składki również jest możliwe. 

W poprzedniej edycji akcji zebrano 5 tys. zł, co 
umożliwiło ufundowanie dwóch 5-miesięcznych stypen-
diów w wys. 500 zł każde. Stypendia mieli otrzymać 
zdolni studenci, którzy mają wyjątkowo trudną sytuację 
materialną. Okazało się jednak, że na liście kandydatów 
znalazły się dwa rodzeństwa. Kapituła Uniwersytecka 
zdecydowała, przyznać całej czwórce stypendium 
w wysokości 250 zł na osobę miesięcznie (w semestrze 
letnim). Studenci reprezentują Szkołę Nauk Humani-
stycznych, Szkołę Nauk Pedagogicznych i Społecznych 
oraz Szkołę Nauk Technicznych. Listę kandydatów do 
stypendium przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, a ponieważ ci, którzy tak naprawdę potrzebują 
pomocy nie mówią o tym głośno, Kapituła postanowiła 
nie podawać do publicznej wiadomości nazwisk stypen-
dystów. O tym, że pieniądze trafiły do właściwych osób, 
zagwarantowali nam członkowie Kapituły Uniwersytec-
kiej – osoby powszechnego zaufania: nieodżałowanej 
pamięci  
 prof. Jerzy Bolikowski , prof. Lilianna Kiejzik, prof. Pola 
Kuleczka, prof. Zygmunt Lipnicki, inż. Henryk Michalak. 
Kapitule przewodniczy prof. Marian Eckert. 

II edycja zbiórki ma posłużyć zgromadzeniu kwoty na 
ufundowanie kolejnych stypendiów wypłacanych w se-
mestrze zimowym – od października 2004 r. 

Regulamin stypendium POWER DLA EINSTEINA 
1. Stypendium jest przyznawane słuchaczom studiów 

dziennych, będących w szczególnie trudnej sytuacji 
materialnej. 

2. Stypendium jest przyznawane na jeden semestr. 
3. Stypendium nie jest wypłacane w czasie wakacji. 
4. Stypendium jest przyznawane przez Kapitułę Uni-

wersytecką. 
5. Opinia o sytuacji materialnej kandydatów przygoto-

wywana jest przez profesjonalne służby socjalne. 
6. Środki będą pozyskiwane poprzez dobrowolną zbiór-

kę pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego i in-
ne darowizny. 

7. Dokumentację prowadzi Centrum Informacji i Pro-
mocji wspólnie z kwesturą. 

Kapituła zwróciła się do społeczności akademickiej 
z apelem, który zamieszczamy obok poniżej: 

 

Szanowni Państwo! 
Kapituła Akcji „Power dla Einsteina” składa serdeczne 

podziękowanie za dotychczasowe wsparcie przedsię-
wzięcia polegającego na powszechnej zbiórce pozwala-
jącej na ufundowanie specjalnych stypendiów dla uzdol-
nionych studentów pozostających w szczególnie trud-
nych warunkach materialnych. Pierwsza edycja uniwer-
syteckiej akcji umożliwiła przyznanie czterech seme-
stralnych stypendiów wypłacanych w wysokości 250 zł 
miesięcznie. 

Zachęcamy wszystkich pracowników i sympatyków 
uniwersyteckiej akcji „Power dla Einsteina” do przystą-
pienia do drugiej edycji przedsięwzięcia. Przygotowali-
śmy listy, na których wystarczy zadeklarować wpłaty  
(np. 10 zł jednorazowo lub 10 zł miesięcznie do końca 
roku kalendarzowego, choć będziemy wdzięczni za 
każdą nawet minimalną kwotę). Zadeklarowana wpłata 
będzie przez Kwesturę potrącana z uposażeń pracowni-
czych.  

Powszechny udział pracowników nauki, administracji 
i obsługi w zbiórce będzie wyrazem naszego poczucia 
wspólnoty uniwersyteckiej i solidarności ze studentami. 
Stworzy szansę młodym ludziom, którym stypendium 
umożliwi dalszą naukę. 

Nad całością akcji czuwać będzie Kapituła Uniwersy-
tecka w składzie: prof. Marian Eckert, prof. Lilianna 
Kiejzik, prof. Pola Kuleczka, prof. Zygmunt Lipnicki,  
inż. Henryk Michalak. 

Z wiarą w powodzenie akcji i w imieniu jej inicjatorów – 
Uniwersytecka Kapituła akcji Power dla Einsteina. 

Informujemy wszystkich, którzy zechcą się przyłączyć 
do tej akcji, że Kapituła poprosiła w każdej jednostce 
organizacyjnej Uniwersytetu (wydziału i pionu organiza-
cyjnego) jedną osobę, która zwróci się do Państwa 
o stosowną deklarację. 
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