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strój, zdejmuje skórę, tak jakby chciał „poczuć siebie” aż
do samych kości. A obok tych kości leżą kawałki zrzuconej
peleryny. Czy tu kończy się pojęcie „ciała”? Czy wychodzi
ono poza materię – czczoną albo odrzucaną? Nad tym zapewne od wieków głowią się ludzie sięgający po „cielesny” temat. Bliski, osobisty, nieunikniony – a przy tym „do
bólu” niewyczerpany.
Magdalena Kościańska
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WYDZIAŁ
EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania rozpoczęło
działalność Dydaktyczne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Od września 2009 funkcjonuje na Wydziale Ekonomii
i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego Laboratorium
Systemów Informacji Geograﬁcznej (GIS), powołane jako
Dydaktyczne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Laboratorium zostało ufundowane przez Firmę TECHMEX S.A.
Poniżej rozmowa z dr. inż. Krzysztofem Witkowskim,
Kierownikiem Laboratorium Dydaktycznego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

M. KAMIŃSKA „NIE-CZŁOWIECZA NATURA”, FOT. Ł. JACZUN

> Panie Doktorze proszę przybliżyć nam idee funkcjonowania takiego laboratorium, gdzie w praktyce mają
zastosowania tego typu programy?

Jest to laboratorium komputerowe, w którym studenci
będą uczyć się zastosowania Systemów Informacji Geograﬁcznej. System ten umożliwia m.in. sprawne monitorowanie sytuacji kryzysowych z wykorzystaniem zobrazowań
satelitarnych. Poznane techniki satelitarne pozwolą na
sprawne opracowanie rozwiązań logistycznych w czasie
kataklizmu. Dzięki oprogramowaniu można śledzić rozwój
sytuacji kryzysowej, opracować drogę ewakuacyjną, zobaczyć, jak dużo osób mieszka na terenie objętym zagrożeniem.

> Jakie znaczenie ma dla rozwoju Wydziału powołanie
tego laboratorium?
J. GĄSIOR, FRAGMENT PRACY „ZA DUŻE, ROZCIĄGNIĘTE, ROZLAZŁE...”, FOT. Ł. JACZUN

Działalność laboratorium koncentrować się będzie na
organizacji oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych, przede wszystkim dla studentów kierunku bezpieczeństwo
narodowe, w celu wykształcenia wysoko wykwaliﬁkowanych specjalistów z zakresu przeciwdziałania sytuacjom
kryzysowym. Nasi absolwenci, dzięki nabytej w czasie zajęć wiedzy, będą zasilać w przyszłości kadry Regionalnych
oraz Krajowych Centrów Kryzysowych. Jeszcze w tym roku
akademickim nasi studenci rozpoczną naukę przy wykorzystaniu systemów GIS.
Zamierzamy również brać udział w międzynarodowych
oraz krajowych projektach badawczych, konferencjach
naukowych i technicznych.

> Ile uczelni w Polsce posiada tego typu laboratoria?
W zachodniej Polsce jesteśmy jedynym tego typu
ośrodkiem. Położenie Zielonej Góry, w pobliżu granicy z
Niemcami oraz centralne położenie między Szczecinem
i Wrocławiem - stwarza dodatkowe atuty dla rozwoju
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> W jaki sposób udało się nawiązać współpracę z Firmą
TECHMEX S.A. ?
Na zaproszenie Przewodniczącego Parlamentarnej Komisji ds. Przestrzeni Kosmicznej brałem udziału w wyjazdowym posiedzeniu tej Komisji, które odbyło się w
Ostrowii Mazowieckiej, Siedzibie Satelitarnego Centrum
Operacji Regionalnych – SCOR S.A. W wyniku rozmów tam
prowadzonych z władzami ﬁrmy TECHMEX S.A udało się
nawiązać współpracę. W marcu 2009 r. zostało zawarte
porozumienie między Uniwersytetem Zielonogórskim a ﬁrmą TECHMEX S.A., w efekcie którego utworzono laboratorium wyposażone w 15 komputerów plus serwer, działające przy wykorzystaniu takich aplikacji jak: ArcGis Serwer,
ArcView, 3 D analyst.

> 18 grudnia Wydział Ekonomii i Zarządzania będzie

gospodarzem spotkania Komisji Astronautyki i Technologii Kosmicznych Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Jaki jest cel grudniowego spotkania,
kogo będziemy gościć?
Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń dotyczących projektów badawczych z zakresu systemów satelitarnych. Będziemy gościć naukowców z PAN, którzy są
zaangażowani w rozwój tego rodzaju systemów. Spotkanie
ma umożliwić nam promocję naszego laboratorium. Mamy
również nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli uczestniczyć w dużych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.
wszelkiego rodzaju inicjatyw z wykorzystaniem systemów GIS.

Kierownikowi Dziekanatu
Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Rozmowę przeprowadziła: Anetta Barska
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Dziekan, Rada Wydziału
oraz Koleżanki i Koledzy
z Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Aniu jesteśmy z Tobą
w tych trudnych chwilach

