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20 kwietnia 2020 r. firma Amazon ogłosiła listę 250 osób 
z całego świata, które zakwalifikowały się do programu 
AWS Educate Student Ambassador Program. Jedną z dwóch 
osób z Polski, które uzyskały prestiżowy tytuł Ambasadora 
AWS jest Szymon 
Matuszewski, stu-
dent informatyki 
na Wydziale In-
formatyki Elek-
trotechniki i Auto-
matyki UZ.

Ambasado rzy 
AES Educate Stu-
dent są wybierani 
co roku w drodze 
konkursu, w ra-
mach którego pre-
zentowali swoje 
osiągnięcia nauko-
we, a także poza-
lekcyjne. Program 
zapewnia studen-
tom zdobycie do-
świadczenia, ale 
także obejmuje 
wsparcie dla spo-
łeczności akade-
mickiej w celu 
rozwoju kompe-
tencji w zakresie 
cloud.

Ambasado rzy 
otrzymują szereg 
korzyści w celu 
zwiększenia ich 
umiejętności za-
wodowych, mają 
dostęp do eksper-
tów AWS podczas se-
minariów i spotkań. Mają także możliwość realnego wpły-
wu na produkty i marketing rozwiązań AWS. W ciągu roku 
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Jak wSpółpraca rządu 
z Sektorem prywatnym 

uniezależniła uSa od roSJi 
debata oNliNe Polskiego towarzystwa MedycyNy kosMiczNej

Pierwszy raz od 2011 r. USA 
przeprowadzą ze swojego 
terytorium załogową misję 
na Międzynarodową Stację 
Kosmiczną. Jest to wspólne 
przedsięwzięcie NASA i Spa-
ceX. Po zakończeniu programu 
promów kosmicznych Stany 
Zjednoczone korzystały z tech-
nologii rakietowych udostęp-
nianych przez Federację Ro-
syjską. Dzięki tej współpracy 
astronauci NASA mogli odby-
wać misje kosmiczne. Załogo-
wy lot planowany jest na 27 
maja br. z wykorzystaniem ra-
kiety Falcon 9 skonstruowanej 
przez prywatną firmę SpaceX.

To niezwykle ważne wyda-
rzenie o geopolitycznym zna-
czeniu jest również krokiem 
w kierunki załogowych misji 
na Marsa planowanych przez 
SpaceX. Z tego powodu Pol-
skie Towarzystwo Medycyny 
Kosmicznej, którego Prezesem 
Zarządu jest Dziekan Colle-
gium Medicum Uniwersytetu 
Zielonogórskiego dr hab. n. 
med. Agnieszka Ziółkowska, 
prof. UZ, organizuje debatę 
pod hasłem: Jak współpraca 
Rządu z sektorem prywatnym 
uniezależniła USA od Rosji. 
Jednym z partnerów wydarze-
nia jest Związek Przedsiębior-
ców i Pracodawców, a w samej 
rozmowie weźmie udział także 
student kierunku lekarskiego 
- Jakub Szczepański – Prze-
wodniczący Koła Naukowego 
Medycyny Kosmicznej. Debata 
odbędzie się 26 maja i będzie 
transmitowane w mediach spo-
łecznościowych!

Od lewej: prof. Agnieszka Ziółkowska, Jakub Szczepański podczas Space Medicine 
EXPO’2018, Fot. Ewa Sobieraj

Fot. z Wydziału

akademickiego Ambasadorzy prowadzą działania związane 
z AWS na terenie uczelni, na przykład takie jak: prezenta-
cje i seminaria, współpraca ze startupami studenckimi czy 
udział w hakatonach.

Jak mówi 
o sobie Szymon 
M a t u s z e w s k i 
- Od paru lat 
interesuję się 
chmurami pu-
blicznymi i kul-
turą DevOps, 
a to wszyst-
ko zaczęło się 
w  M e t a P a c k , 
gdzie miałem 
okazję uczyć się 
dobrych praktyk 
zarządzania dość 
sporymi środo-
wiskami. Nie 
lubię monotonii 
i wykonywania 
manualnej pra-
cy, którą da się 
zautomatyzo -
wać.

Wydział Infor-
matyki, Elektro-
techniki i Auto-
matyki będzie 
wspierał dzia-
łania Szymona 
Matuszewskiego, 
polegające na or-
ganizowaniu wy-
darzeń, wykła-
dów i seminariów 

tematycznych.
Serdecznie gratulujemy prestiżowego wyróżnienia.
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