
KRONIKA  WAŻNIEJSZYCH  WYDARZEŃ 
 
 
 

 W dniu 24 czerwca 1999r  podczas 6-go Seminarium „Geometria i komputer” 
w Wiśle (23-25 czerwca 1999) udekorowano odznaką honorową Polskiego Towarzystwa 
Geometrii i Grafiki Inżynierskiej prof. W. J. MICHAJLENKĘ, wiceprezydenta Ukraińskiej 
Akademii Nauk działającej w obszarze szkolnictwa wyższego. 
 

W dniu 25 czerwca 1999r. obradowało w Wiśle Walne Zebranie Polskiego 
Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. Uczestnicy Zebrania podjęli uchwałę 
o podniesieniu stawek członkowskich o 10 zł  (tj. do 25 zł rocznie) w zamian za bezpłatne 
otrzymywanie corocznie dwóch numerów bieżących  Biuletynu. 
 
 W dniach 22 - 24 września br. w Kočowcach /Słowacja/ odbyła się kolejna 
konferencja  poświęcona  geometrii. Czynny udział w Konferencji wzięło 6 osób z Polski. 
 
 W okresie 23-26 września 1999,  w Częstochowie odbyła się Konferencja o 
Geometrii 
w stulecie urodzin Profesora Stanisława SZERSZENIA i pięćdziesięciolecie Politechniki 
Częstochowskiej. W konferencji wzięło udział 59 uczestników, w tym 5 z zagranicy. 
Wygłoszono z górą  40 referatów. 
 
 W dniu  22 września 1999  Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego nadała stopień doktora  - starszemu wykładowcy  Zakładu Technik Wizualnych 
Politechniki Gdańskiej  mgr inż arch. Marii HELENOWSKIEJ-PESCHKE za pracę pt.  
„Skuteczność komputerowego wspomagania nauczania geometrii wykreślnej w uczelni 
wyższej”. Autorce wyróżnionej rozprawy  doktorskiej Redakcja składa serdeczne gratulacje. 
 
 W dniu  4 października 1999r.  nestor polskiej geometrii Prof. Franciszek  OTTO, dr 
h.c. Politechniki Gdańskiej obchodził 95 - lecie urodzin. Uczestnicy Konferencji o Geometrii 
w Częstochowie przesłali dostojnemu Jubilatowi laurkę z najlepszymi życzeniami. Redakcja 
przyłącza się do tych życzeń gorąco: Ad multo annos Panie Profesorze! 
 
 W dniu  19 października br.  w Krakowie zmarł dr inż. Jan CHRUSZCZ zatrudniony 
w Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej Wydziału Matematyki Stosowanej 
Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Był wybitnym specjalistą z zakresu dydaktyki 
geometrii wykreślnej i rysunku technicznego. 
 
 W dniu 28 pażdziernika 1999r  zmarł w Krakowie prof. Tadeusz RACZYŃSKI 
długoletni, wybitny specjalista, wykładowca geometrii wykreślnej i kierownik Zakładu 
Geometrii Wykreślnej Akademii Górniczo-Hutniczej. Na pierwszych stronach Biuletynu 
zamieszczono o Profesorze wspomnienie pośmiertne. 
 
 W dniu 24 listopada 1999, w Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbyło się 100-ne 
zebranie naukowe w ramach międzyośrodkowego Seminarium Geometrii prowadzonego 
przez  
Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. Jubileuszowe spotkanie w uroczystej formie 
wypełnił referat prof. M. PALEJA poświęcony jednolitej konstrukcji stycznych i punktów 
styczności krzywych stopnia drugiego. 
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CO  SŁYCHAĆ  U  SĄSIADÓW  ? 
 
UKRAINA 
 
 W dniach  2 - 4  września 1999 r. odbyła się w Melitopolu, pod przewodnictwem 
prof. W. M. NAJDYSZA, VI Międzynarodowa Konferencja pod nazwą „Współczesne 
problemy modelowania geometrycznego”. Redakcja dysponuje wykazem wygłoszonych 
referatów na powyższej konferencji, który nadesłał prof. dr. W. J. MICHAJLENKO. 
 
 W dniach 20 - 22 października odbyły się w Narodowym Instytucie Budownictwa i 
Architektury w Kijowie obrony 2 prac habilitacyjnych i 4 doktorskich. Prace habilitacyjne 
obronili: W. M. KORCZYŃSKI (praca z dziedziny rozpoznawania obrazów geometrycznych 
na zdjęciach satelitarnych) oraz N. I. JAKOWLEW (praca pt. „Geometryczne zasady 
tworzenia form artystycznych /malarstwo, sztuka dekoracyjna, druk artystyczny i in./”). 
 
SŁOWACJA 
 
 W dniu 27 kwietnia 1999 r. na Wydziale Elektroniki i Informatyki Słowackiego 
Uniwersytetu w Bratysławie odbyła się obrona pracy habilitacyjnej doc. Danieli 
VELICHOVEJ pt: „Modelling of Solids” (Modelowanie brył). Praca dotyczyła 
geometrycznych podstaw modelowania bryłowego za pomocą narzędzi grafiki komputerowej. 
W dysertacji przedstawiono wyniki badania wewnętrznych własności geometrycznych 
skonstruowanych modeli, ich charakterystykę oraz rzuty. Redakcja gratuluje pracy 
habilitacyjnej, której tematyka była sygnalizowana środowisku geometrycznemu wieloma 
wystąpieniami autorki na konferencjach w Polsce.  
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