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WSTĘGĘ PRZECINA REKTOR PROF. CZ. OSĘKOWSKI I BARTOSZ KULAWIK Z FIRMY TECHMEX

WYDZIAŁ
EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Otwarcie Laboratorium GIS

PROF. BANASZKIEWICZ - DYREKTOR CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH, PROF. CZESŁAW OSĘKOWSKI
- REKTOR UZ, DR KRZYSZTOF WITKOWSKI - PRODZIEKAN WEIZ I PROF. MAGDALENA GRACZYK
DZIEKAN WEIZ

W dniu 8 września 2009 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Laboratorium
GIS powołanego jako Dydaktyczne Centrum Zarządzania Kryzysowego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Otwarciu Laboratorium GIS towarzyszyło seminarium Zastosowanie Systemów Informacji Geograﬁcznej (GIS) w
Zarządzaniu Kryzysowym.
Laboratorium powstało w wyniku
porozumienia
między
Uniwersytetem Zielonogórskim a ﬁrmą TECHMEX
S.A. Porozumienie zawarto w marcu
2009 r. i dotyczy ono współpracy w zakresie współdziałania zmierzającego do
stworzenia laboratorium GIS pod auspicjami TECHMEX w zakresie „Zastosowania Systemów Informacji Geograﬁcznej
(GIS) w Bezpieczeństwie Narodowym”.
Działalność laboratorium skupiać
będzie się na organizacji oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych w celu wykształcenia wysoko wykwaliﬁkowanych
specjalistów z zakresu przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, którzy
dzięki nabytej w czasie zajęć wiedzy
będą zasilać kadry w Regionalnych oraz
Krajowych Centrów Kryzysowych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w
oparciu o zespół pracowników Wydziału
Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
Zielonogórskiego, który zostanie przeszkolony przez specjalistów TECHMEX.
Jednym z zadań laboratorium będzie
również uczestnictwo w międzynarodowych oraz krajowych projektach badawczych, konferencjach naukowych i
technicznych.
Laboratorium zostało wyposażone w
15 komputerów plus serwer. Studenci
będą mogli korzystać m.in. z takich
aplikacji jak: ArcGis Serwer, ArcView, 3
D analyst. W ramach współpracy z ﬁrmą
TECHMEX S.A. każdy absolwent kończący z oceną pozytywną kurs prowadzony
w ramach laboratorium otrzyma od
TECHMEX certyﬁkat ukończenia szkolenia z zakresu zastosowania danych GIS
w Bezpieczeństwie Narodowym.
Koszt laboratorium to około 75 000,PLN
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Posumowanie Quest Europe
W niedzielę 6 września zakończył się V
Międzynarodowy Festiwal Kina Autorskiego QUEST EUROPE zorganizowany przez
Lubuską Szkołę Telewizji i Filmu, Lubuską
Szkołę Fotograﬁi, SJŻP oraz Odrę - Film.
Gośćmi honorowymi imprezy byli w tym
roku: legenda polskiego ﬁlmu Maja Komorowska oraz wybitny reżyser Jerzy
Hoffman. Gościliśmy także w kinie Nysa
producenta wielkich dzieł polskiego kina
Jerzego R. Michaluka.
Maja Komorowska i Jerzy Hoffman odebrali WIELKIE UKŁONY Quest Europe 2009 „za
wszystko piękne, czym sycić i poić mogła
się dusza widza". Z obojgiem artystów
można było spotkać się w kinie Nysa podczas ﬁnałowego maratonu festiwalowego.
Dla dziennikarzy zorganizowano oddzielne
spotkanie z artystami w Hotelu Ruben.
Oboje artystów ze wzruszeniem mówiło,
że pobyt na zielonogórskim festiwalu był
to dla nich piękny i niezapomniany czas.
Wielokrotnie w wywiadach dziękowali organizatorom - ludziom „z tak wspaniałą
wrażliwością serca", że potraﬁą zorganizować taką fantastyczną imprezę.
Podczas trzydniowego maratonu odbywały się pokazy, koncerty i spotkania z
ludźmi ﬁlmu. Filmy konkursowe oceniali:
Mateusz Młochowski, Mariusz Grajkowski i
Aleksander Podolak. Swoją nagrodę przyznali też Państwo Kalinowscy.
Maja Komorowska po rozmowie z widzami, szczęśliwa i wzruszona zatańczyła, po
czym dała się porwać przez konferansjera
Darka Roźniatę i poprowadziła go przed
widownią w rytm festiwalowej piosenki!
Na scenę kina Nysa wprowadzał aktorkę
sam Bachus, który wyznał, że to dla niego ogromny zaszczyt, że może stać przez
chwilę tak blisko Mai Komorowskiej. Po
spotkaniu widzowie, którzy po brzegi wypełnili salę oklaskiwali aktorkę na stojąco. Dla Jerzego Hoffmana przygotowane
specjalnie na tę okazję ukraińskie pieśni
zaśpiewał bard Maciej Wróblewski. Wszyscy widzowie mieli ciarki na skórze, a
Hoffmanowi zakręciła się łza w oku. Reżyser opowiadał o tym jak ﬁlm przyjęto
na Ukrainie i wśród Polaków, opowiadał
też między innymi o pracy nad swoimi poprzednimi dużymi ﬁlmami, propozycjach reżyserowania w Hollywood, a także planach na kolejną produkcję.
Podczas zakończenia festiwalu mieliśmy również okazję obejrzeć wystawę plakatów ze wszystkich edycji festiwalu,
zaprojektowanych przez graﬁków: prof. UZ Ilonę Politowicz i mgr Ewę Antonowicz. Obie Panie od pierwszej edycji współpracują z organizatorami Quest Europe i podczas uroczystej gali odebrały statuetki „Dobrego Ducha Festiwalu”.
Ilona Politowicz, Ewa Antonowicz
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