
SYLWETKA  PROFESORA  MARIANA  PALEJA 
 
 

 10 – te Jubileuszowe wydanie Biuletynu  PTGiGI  oraz  50 – lecie  pracy na 
Uczelni to nie lada okazje aby choć krótko przybliżyć, zwłaszcza młodym Czytelnikom, 
sylwetkę Naczelnego Redaktora oraz Wybitnego Naukowca. 
  
Prof. zw. dr hab. inż. MARIAN  PALEJ 
 Urodził się 12 kwietnia 1923 r. w Borysławiu. Tam też w roku 1940 zdał maturę 
w Państwowym Gimnazjum im. Władysława Jagiełły, uzyskując świadectwo upoważniające 
do wstępu na dowolną wyższą uczelnię. Profesor wybrał Wydział Budowy Maszyn 
Politechniki Lwowskiej. Wybuch wojny przerwał studia. Po wojnie przybył do Gliwice, gdzie 
wznowił studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej. W 1950 roku podjął pracę 
w Katedrze Geometrii Wykreślnej Politechniki Śląskiej, łącząc ją z pracą w przemyśle. Na 
podstawie uchwały Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w roku 1961 zyskał 
stopień naukowy doktora nauk technicznych za pracę pt. „Rzuty równoległe na dwie 
wzajemnie prostopadłe rzutnie. Analiza błędnego utożsamiania z rzutami Monge’a”. Cztery 
lata później ta sama Rada Wydziału nadała Mu stopień doktora habilitowanego za pracę pt. 
„Związki akolineacji środkowej”. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1975 roku, a 
w 1991 został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Śląskiej. 

Profesor Marian PALEJ w 1960 roku, jeszcze jako docent, objął kierownictwo 
Katedry Geometrii Wykreślnej. Był organizatorem i dyrektorem pierwszego i jedynego w 
Polsce Instytutu Geometrii Wykreślnej, a w latach 1979-81 zastępcą dyrektora Uczelnianego 
Instytutu Matematyki. W roku 1981 został wybrany na stanowisko Prorektora Politechniki 
Śląskiej na kadencję 1981-84. Wydarzenia historyczne związane z wprowadzeniem stanu 
wojennego w Polsce sprawiły, że Profesor został z tej funkcji odwołany już w styczniu 1982 
roku. 

Profesor Marian PALEJ posiada wspaniały dorobek w postaci publikacji naukowych, 
podręczników, skryptów a także patentów. Jest promotorem i recenzentem licznych rozpraw 
doktorskich i habilitacyjnych. Profesor jest cenionym ekspertem z geometrii wykreślnej nie 
tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Wygłosił cykl wykładów z geometrii 
rzutowej we Włoszech w Universita degli Studi della Calabria. Jest również zapraszany do 
komitetów naukowych, wielu najważniejszych sympozjów i konferencji tematycznych na 
całym świecie. 

Do istotnych osiągnięć Profesora należy stworzenie i prowadzenie Ogólnopolskiego 
Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, które jest formą wymiany myśli naukowej 
i dydaktycznej. Dziesiąte, jubileuszowe wydanie Biuletynu, a także pełnienie od początku 
istnienia, to jest od 5 lat, funkcji Prezesa Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki 
Inżynierskiej, to wręcz ukoronowanie działań na polu jednej z najstarszych dziedzin nauki 
jaką jest geometria. 

Jest dziś więc okazja, aby serdecznie podziękować Profesorowi Marianowi 
PALEJOWI  za  prowadzenie  Seminarium  i  redakcję  Biuletynu.  

Panie Profesorze – dziękujemy również za dzielenie się z nami swoją głęboką 
wiedzą, za wszystkie cenne uwagi, wzbogacające naszą pracę naukową i dydaktyczną. 
Liczymy na dalsze wspieranie radami naszej działalności i czekamy na kolejne 
jubileusze. 
 
       W imieniu społeczności geometrycznej: 
 
 
        Dr. inż. Anna BŁACH  
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