
KRONIKA  WAŻNIEJSZYCH  WYDARZEŃ 
 
 

 W dniu 21 czerwca 2000 r.  obradowało  w  Wiśle  Walne Zebranie Polskiego 
Towarzystwa  Geometrii  i Grafiki Inżynierskiej. Na zebraniu podjęto  m.i. uchwały 
dotyczące zmiany nazwy Biuletynu  PTGGI, częściowej odpłatności za publikowanie 
obszerniejszych artykułów oraz podjęcia wstępnych działań w kierunku ujednolicenia 
terminologii i systemu oznaczeń w geometrii i grafice inżynierskiej. 
 
 W dniu 21 czerwca 2000 r. Rada Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej  
podjęła uchwałę o otwarciu przewodu habilitacyjnego dr inż. Anny BŁACH. Podstawą 
przewodu jest praca pt. ”Wybrane zagadnienia geometrii budowlanych struktur obrotowych” 
opublikowana w Zeszycie Naukowym Politechniki Śląskiej s. Geometria i Grafika 
Inżynierska nr 4. 
 
 W dniu 22 września 2000 r. zmarł w Gdańsku profesor zwyczajny Politechniki 
Gdańskiej, doktor honoris causa tej Uczelni Franciszek OTTO. Na pierwszych stronach 
niniejszego Biuletynu zamieszczono wspomnienie pośmiertne poświęcone temu wybitnemu i 
niezwykle zasłużonemu Uczonemu, którego odejście jest ogromną stratą dla nauki i polskiej 
szkoły geometrii. 
 

W dniach 25-27 września 2000  r. odbyło się w Kočovcach (Słowacja) IX 
Seminarium Geometrii Komputerowej (Seminars on Computational Geometry SCG’2000). 
Organizatorem seminarium był Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie. Wzięło w 
nim udział 31 osób, w tym 7 z Polski (4 reprezentantów Politechniki Śląskiej i 3 osoby z 
Akademii Górniczo-Hutniczej) oraz 4 Czechów. 

 
W dniu 28 września 2000  r.  w Instytucie Historii Nauki  PAN  w Warszawie odbyła 

się obrona pracy doktorskiej  mgr inż. Anny WANCŁAW z Zakładu Technik Wizualnych 
Politechniki Gdańskiej. Promotorem pracy pt. „Działalność naukowo-dydaktyczna Katedry 
Geometrii Wykreślnej Politechniki Lwowskiej w latach 1844-1941” był doc. dr Bolesław  
ORŁOWSKI. Praca została jednomyślnie przyjęta i zakwalifikowana do wyróżnienia. 
Redakcja serdecznie gratuluje Koleżance uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych. 
 

Z dniem 1 października 2000 r.  na   stanowisko   profesora  nadzwyczajnego  
Politechniki Krakowskiej został powołany dr hab. inż. Otmar  VOGT, kierownik 
Samodzielnej Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej tej Uczelni. Nowemu 
Profesorowi serdeczne gratulacje składa Redakcja. 

 
Z dniem 3 listopada  2000 r.  Samodzielna Pracownia Geometrii Wykreślnej i 

Grafiki Inżynierskiej Politechniki Krakowskiej została przekształcona w Samodzielny Zakład 
Geometrii i Grafiki Inżynierskiej tejże Uczelni. Kierownikiem Zakładu został dr hab. inż. 
arch. Otmar VOGT,  profesor  Politechniki Krakowskiej. 

 
W dniu 8 listopada 2000 r.  Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 

nadała mgr inż. Piotrowi ARLETOWI z Politechniki Szczecińskiej tytuł doktora nauk 
technicznych za pracę pt. „Zastosowanie zasad perspektywy i elementów percepcji 
wzrokowej w kompozycji architektonicznej”. Promotorem pracy był dr hab. inż. arch. Otmar 
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VOGT profesor Politechniki Krakowskiej, Nowemu doktorowi Redakcja składa serdeczne 
gratulacje. 

 
 W dniu 20 grudnia 2000  r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską 
pt. „Przekrycia wiszące w architekturze jako powierzchnie i struktury organiczne”, której 
autorem jest mgr inż. arch. Krzysztof GERLIC z OGiGI Politechniki Śląskiej. Promotorem 
pracy był dr hab. inż. arch. Jacek WŁODARCZYK  prof. Politechniki Śląskiej. Praca została 
wyróżniona zaś środowisko geometryczno-architektoniczne zyskało nowego doktora. 
Serdeczne  gratulacje ! 
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