
Renata GORSKA
Sarnodzielna Pracowni a Geometrii
Wykreślnej i Grafiki Inzrynierskiej
Politechnika Krakowska

KROTI(A RELACJAZTIb ICECGDG W KRAKOWIE

7'h International Conference on Engineering Computer Graphics &, Descriptive Geometry,
tfumacząc na język polski 7,, Międzynarodowa Konferencja Komputerowej Clrafiki
Inzynierskiej i Geometrii Wykreślnej, dalej krotko. konferencja, miała miejsce w Krakowie w
dniach l8 - 2f lipca 1996 r, Na organizatora Konferencji została powołana Samodzielna
Pracownia Geometrii Wykreś|nej (A-9) Wydziafu Architektury Politechniki Krakowskiej.
Konferencja w swej historii ma zapisanych poprzednich 6 spotkan, ktore kolejno odbywĄ się
w Vancouver (78), Pekinie(84), Wiedniu (88), Miami (90), Sydney (92), Tokio (94)
Propozycja powierzenia organizacji kolejnej konferencji naszemu ośrodkowi wyszła ze strony
pana profesora Steve'a Slaby'e9o z Princeton University (USA), profesora ktory jest nie tylko
szanowanym specjalistą z dziedzinY geometrii, a|e teŻ inicjatorem i animatorem wszystkich
poprzednich konferencji. Jego szczegolny stosunek do Polski wynika z faklu, ze jego ojciec był
polskim emigrantem sprzed I wojny światowej. Nominacja uzyskała tei poparcie naszych
wielkich przyjacioł w osobach profesora Hel|mutha Stachela z Technische Universitiit w
Wiedniu oraz profesora Mariana Paleja, ktory osobistym autorytetem wsparł przysĄch
organizatorow i w trakcie prowadzonych w Wiśle i w Krakowie rozmow postawił
przysłowiową kropkę nad ,,i'', pomagając nam podjąc decyzję o stawieniu czoła tak
powaznemu zadaniu jakim jest organizacja konferencji o światowym zasięgu. Chciałabym tu
jeszcze nadmienic' że osobą ktora zainicjowała przed wielu laty nasze zagraniczne kontakty
naukowe był pan mgr inz. Ierzy Muniak, ktory będąc w Wiedniu skierował swoje kroki na
uniwersytet techniczny i odszukał katedrę geometrii wykreślnej poznając wtedy prof. Stachela.

Zgłosiliśmy zatem gotowośc podjęcia się zadania. Jadąc na 6-tą z serii konferencję do Tokio w
roku |994, byliśmy juŻ kandydatem - organizatorem kolejnej konferencji. W Tokio
zaprezentowaliśmy Krakow i Politechnikę Krakowską. Przed nami bytv dwa |ata pracy'

Tymczasem w Tokio ukonstytuował się zarząd światowego towarzystwa o nazwie
lnternational Society for Geometry and Graphics. Wszyscy uczestnicy krakowskiej konferencji
otrzymali wraz biuletynem informacyjnym karty wpisowe do towarrystwa. W czasie
posiedzenia zarządu, do ktorego powołana została kolezanka dr inż, Lidia Zakowska,
oficjalnie powołano nasz ośrodek na organizatorow przyszłej konferencji.

W materiałach konferencji (ang. Proceedings) wymienione są wszystkie osoby, ktore braĘ
udział w pracach. Niech mi będzie wolno wspomniec tylko niektore. Na przewodniczącego
konferencji został pierwotnie powołany prof. dr hab. inz. arch. J. Tadeusz Gawtowski, ktory z
powodow zdrowotnych zmuszony był przeka?ac pałeczkę następcy w osobie dr hab. irrż. arch.
Andrzeja Wyzykowskiego, profesora PK. Przez cały okres, poczynając od 1994 roku,
wspołpracował z nami prof. Marian Palej, przewodniczący Polskiego Komitetu Naukowego.
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Koordynatorem konferencji była dr ini' Lidia Zakowska. We wszystkich pracach
organizacyjnych, przez dwa kolejne lata, brali udział: dr inŻ. Tadeusz Dyduch, mgr Leszek
Piekarski, autorka niniejszej relacji oraz w pozniejszym czasie kol. mgr inz. Małgorzata
Boryczko, a takze kolezanki i koledzy z naszej pracowni. Władze Politechniki Krakowskiej od
samego początku odniosły się z wielką życzliwością do idei konferencji, szczegolnie JM
Rektor PK, prof Jozef Nizioł oraz prorektor d/s rozwoju kadry naukowej, prof. Jacek
Skrzypek, Z inicjaty.rły rektora początkowe prace komitetu organizacyjnego finansowane byĘ
zbudŻetu uczelni. Udzielił on także znacznego poparcia konferencji w staraniu się o dotacje.

Duze zaangażowanie i p,omoc organizacyjną udzielił nam ośrodek Geometrii i Cnafiki
Irrżynierskiej Politechniki Sląskiej' w tym szczegolnie pani dr inz. Anna Błach działapca prTy
akceptacji rektora PSl, pana prof. Wilibalda Winklera. Podobnie, w ostatnim okresie, kol. dr
inż. Andrzej Koch przyłączył się do pracy i reprezentował Akademię Gorniczo - Hutniczą w
Krakowie.
W pracach organizacyjnych oprocz Politęchniki Sląskiej bra}y udział Polskie Towarzystwo
Geometrii iGrafiki lnzynierskiej oraz International Society for Geometry and Graphics i Japan
Society for Graphics Science. w ramach wspołpracy z ostatnimi dwoma otrzymaliśmy
wsparcie w postaci dofinansowania konferencji. Ponadto podjęto inicjatywę
wyselekcjonowania na podstawie wstępnej recenzji jednego lub dwoch najlepszych artykułÓw
wygłaszanych w danej sesji i w dalszej kolejności umieszczenia wyselekcjonowanych
artykutow w recenzowanym wydawnictwie o zasięgu światowym. z biezącej informacji
wiadomo, iż przewodniczący ISGG, prof' Kenjiro Suzuki, we wspołpracy z prof. Hellmuthem
Stache|em zajmują się sprawami wydawniczymi i finansowymi rownocześnie.

Konferencja swoim zakresem zainteresowa obejmowała zagadnienia z dziedzin teorii i
zastosowan. Pojawiły się prace z grafiki inzynierskiej, geometrii wykreślnej i rzutowej,
geometrii analitycznej oraz geometrii stosowanej Dalej była komputerowa grafika inzynierska
w bardzo szerokim zakresie iprahyczne zastosowania geometrii w projektowaniu
inzynierskim, a więc metody CAD, CAM, metody numeryczne i ich zastosowanie do
rozwięania konkretnych problemow inzynierskich. Rzeczywistośc wirtualna i siec internetu,
to elementy wykorąystylvane w praktyce. Edukacja w uczelniach technicznych referowana pod
kątem zawartości programou/ych przedmiotow wykładanych w uczelniach zajęla sporą liczbę
wykładowcow. Bvły teŻ prace dotyczące badan naukowych i raportow z nich, a w
szczegolności badania dotyczące zdolności postrzegania przestrzennego i badania
predyspoTycji kandydatow, a więc studentow studiow inzynierskich' do zawodu inzyniera.
osobną tematyką jaką zasygnalizowano juz w czasie obrad w Tokio, miała byc tematyka
,,kobiety w inzynierii". Problem ten jest uznawany za istotny szczegolnie w krajach wysoko
rozwiniętych, gdzie w obecnej dobie coraz mniej kobiet kształci się w zawodzie inzyniera.
Temat, chociaz anonsowany w biuletynie informacyjnym, nie zna|azł szerszego oddzwięku
zwłaszcza wśrod uczestnikow z krajow Europy, a w tym z bytych krajow bloku wschodniego.
Tylko 5 spośrod wszystkich artykułow mozna zakwalifikować do ostatniego tematu.

w 7h ICECGDG wzięło udział 244 uczestnikow z 30 roznych krajow, nie |icząc osob
towarzyszących. Najliczniejsze grupy uczestnikow, to Polska -l08, Japonia . 45, USA . 7,7.
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Polski Komitet Naukowy dokonał recenzji najpierw nadesłanych streszczen, a poźruej cĄch
referatow. Do publikacji w materiałach zakwalifikowano 16l prac, z czego w sesjach
wygłoszono |4| referatÓw naukowych. W czasie obrad zaistniała 1 sesja plakatowa, forum
dyskusyjne i sesja promocyjna. Wszystkie prace, ktore uzyskaĘ pozytywne recenzje, zostaĘ
zamieszczone w materiałach 7th ICECGDG.

ReferaĘ wygłaszano w trzech rownolegtych sesjach po 5 do 7 wykładow w kazdej. Czas
wygłaszania wynosił 20 minut. Ciekawym wydarzeniem była sesja promocyjna, forum
dyskusyjne i prezentacja programow firmy Softdesk.
Wszystkich zainteresowanych zachęcam do przeglądnięcia materiałow konferencji. Z naszej
strony mogę jedynie zapewnić, ze w rękach orgaruzatorow są jeszcze egzemplatze, ktore
mozna nabyc. Moze na|eiry wspomiriec o autorze projektu okładki i logo konferencji, panu
Marku Repetowskim, laory we wspołpracy z prof . Piotrem Kunce pięknie ozdobił materiĄ.

Jeszcze kilka słow na temat oficjalnych spotkan i towarryszących imprez. Inauguracja
konferencji miała miejsce w pięknej oprawie teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w
dniu 18 lipca 1996 r. o godz. 10.00. W dniu poprzedzającym oficjalne otwarcie, w kuluarach
teatru, odbyło się tzw. informal get-together party. Atmosfera tego spotkani a była niezwykła.
PrzeĄwaliŚmy chwile powitania z osobami' ktore rueraz spotykaliśmy po dwuletniej przerwie.
Zakwttł'a atmosfera prryj ni, k1ora towarzysrył'a nam juz do konca. Referaty wygłoszone w
czasie uroczystej inauguracj i zamjeszczono w materiałach konferencj i.

Miejscem obrad był Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, specjalrue przygotowany
i wyremontowany z polecenia pana dziekana prof. Andrzeja Kadfuczki na cel konferencji.

I jeszcze jeden akcent konferencji: bankiet w Japonskim Centrum Kultury Mangghia
Wydarzenie, ktore zgromadzlł'o nie wszystkich uczestnikow konferencji, ale było chyba
znaczącym wydarzeniem konferencji nie tylko zewzg|ędu na jego miejsce, ale w szczegolności
na jego atmosferę. W czasie trwania bankietu nestor i reprezentant ,,geometrÓw'' z całego
świata prof. Steve Slaby został' uhonorowany bukietem kwiatow i skromnym podarunkiem.
Zabauta z krakowskim lajkonikiem i chusteczką haftowaną rozbawiła najbardziej opornych.

w Krakowie odbyło się spotkanie zarządu ISGG, w czasie ktorego powołano nowego
przewodniczącego towarzystwa. Jak juŻ wspomniałam został nim prof. Kenjiro Suzuki
pracujący aktualnie w University of ToĘo. Nowym skarbnikiem został prof. Hirano. Prof.
Dennis Short z Purdue University ma pełnic funkcję kontrolną nad finansami' Pozostali
członkowie zarządu są wymienieni w materiałach konferencji.

orgaruzatorzy otrzymali listy pochwalne m.in. od przewodniczącego Polskiego Towarzystwa
Geometrii i Grafiki Inzynierskiej oraz rezolucję, odczytaną w czasie ceremonii zamknięcia
a sformułowaną przez członkow Intrernational Society for Geometry and Graphics wraz z
podziękowaniami za organizację konferencji. Konferencja miała bardzo pozytywne recenzje w
środkach masowego przekazu: w prasie, radiu i nawet w centralnej telewizji.

Na ocenę konferencji składają się zanryczaj dwa czynniki: ocena merytory czna i
organizacyjna. Wydarzenie tworzą przede wszystkim jego uczestnicy, a rola orgalnzatorow
jest niejako sfuzebna w odniesieniu do całości. Zostawmy kazdemu uczestnikowi jego
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indy.rvidualny osąd konferencji. Przyznanie orgaruzacji konferencji naszemu oŚrodkowi, a w
ogolności Polsce, jest wyroznieniem i wyrazem akceptacji dla polskiej szkoĘ geometrii. Tak
powtl;żna i prestizowa konferencja umacnia autorytet dziedziilY, W ktorej pracujemy i ktora
ostatnio jest mocno zagroŻona przez tnry. przedmioty kieruŃowe, ktÓre niezmiennie
wypierają geometrię wykreślną z programow nauczania. Konferencja ukazała jak bardzo
interdyscyplinarnymi dziedzinami są geometria i grafika inarnierska. Roznorodnośc tematyki
referatow i liczba uczestnikow z cał,ego świata tego dowodzi.

W czasie ceremonii zamknięcia, w pięknej oprawie Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej,
prof. Larry Goss odczytał rezolucję, ktorej tekst zamieszczono w niniejsrym biuletynie. Były
kwiaty, podziękowania, wiele miĘch słow. Na miejsce kolejnej, 8' Konferencji, wybrany został
Uniwersytet w Austin, w Teksasie (USA). Gospodarzem następnej konferencji ma byc prof.
Davor Jurićic. A zatem do spotkania w Teksasie!
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7tn ICECGDG
Cracow 1996

7ft Intsrmtlond Con{erence on Engineedrp Computer Gnphlcs and DescrlpWc Geanctry

RESOLUTION

Whcrces the 7th Internetionel Confercnce

n","::i:iTffi 'jE'::il'.fi ':.#iTł:*3tr".ł''l"s.T:ff fi ",,o,
AnĄ wherces the |ocal orgenizing oflicc under the leadcrship of Tadeusz Dyduch

and Renua GÓrsha ls the oflice secretrry hrvc providcd us
with e suitable forum for thc crchange of idees, conccpts, mcthodologics, end conviviality

in the Feculty of Architecturel

And' wherees Andrzej Wyżykowski es conferencc cheirmarq
Lidia iokon sha, Tadeusz Dyduch and Marian Palcj es vice-chairmen,

rnd Dennis Short as western orgenizing committee cheirman togethcr with their committee
colleaugcq

have attracted 146 ptpers from 243 participants reprcsenting 30 countries;

An{ whereas thc Intcrnationel Society for Geometry and Graphics,
thc Japancse SocicĘ for Grephics'

the Ministry of Educetion, the Polish Stetc Committee for Scicntilic Reseerch,
and thc Polish Society for Geometry end Graphics

have supported this confcrence both financially and through their good offices;

And, whereas a number of participents and the vendor rrSoftdesk" demonstrated their software,
publications, research materiats, and student work;

And, wherełs the conference perticipants end their friends end femi|y memberc havc enjoyed
the spcciel tours, the opening receptioą the gele dinner, lnd the special ambience of Crecow

including the Japanesc Centcr of Culture;

Now, therefore it is rcsolved that the ettcndees at thc 7th Intcrnational Conference on
Engincering Computer Grephics end Descriptivc Gcometry ertcnd their sincere thanks

and rppreciation to the above mentioned organizations and individuals.

Dziękuję! Dziękuję bardzo!

Copies of this resolution shatl be transmitted to these organizations and individuals,
and the experience o/this conference will be spread on our individual memoriesforever.

Do widzcnie KrrkÓw. Hello. Buenos Dias Austin!

For the reĘolution committee:

Stałc Sbby, Princcton University, USA
Kenjbo SualĄUniversity of ToĘo' Japan
Lury Goss, University of Southern Indiana, USA

22 IuIy 1996

c/o Cracoł University o| Tec|no|ogy, Facu|ty o| fuchitectue.
Warszawska slr' 24. 3l-l55 KrakÓw. PoLAND tax:

Dlvishn of Desoiptive Geornetry and Engrneering Graphlcs
+Ą8 |2 233212, E.ma|l: icecadg 6loeto.pk'edu.p|
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