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Prof. Marian PALE.I. jeden z najrr1.bitniejs4.ch polskich geometrow wykreślnych od.
szedt od nas na zawsze. B1'.t. w kraju i zagranicą uznanym autorytetem w dziedzinie synte.
tycznej geometrii rzutowej i wykreślnej. By'ł profesorem zwyczajnym Politechniki Sląskiej w
Gliwicach' byĘm dyrektorem jed1'nego rr- Polsce InsĘrtutu Geometrii Wykreślnej, byĘm wi-
cedyrektorem Ins|rtutu Matemaryki Politechniki Sląskiej oraz prorektorem Politechniki Slą.
skiej. Profesor był zał,oŻy.c\elem i wieloletnim Prezesem Polskiego Tow.arzystwa Geometrii i
Grafiki Inzynierskiej (PTGiGI). redaktorem naczelnl.m Zeszyow Naukowych Pol. Sląskiej pt.
.,Geometria i Grafika Inzynierska.. oraz redaktorem naczelnym ,,Biu1er,v.nu PTGiGI'', a także
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zaloŻ1cielem i od ponad duudziestu lat kierownikiem naukow1,m otuartego Senlinariunr
Geometrii i Grafiki Inzr'nierskiej. od roku 1996 rł.chodził r,v skład komitetu redakc1jne-eo
..Journal tbr Geometn' and Graphics" nr.dawanego przez International Societl' for Geometry
and Graphics.

\\- panlięci studentorr. kolegorv i przyjacioł. pozostanie.iako skromn1'. Za\\.SZe kom.
petentn\ i prz1jazn\. \\.Sz1'stkim. prar,l.dzirr,y człorł.iek nauki.

\ł'r'brane fragmenĘ' i zdarzenia z rycia prof. Mariana PALEJA.

\Iarian P,ĄLEJ urodził się rr.Bory'słar,viu (ok.70 km na potudnie od Lrr.o'ur.a) u.dniu
l] krrietnia l923 r. . iako s1.n Jozet-a i Marii z Ma|czew.skich. W 19-ł0 roku ukonczył z w1'.
roznieniem polskie Panstrł.or,l,.e Ginlnazjum im. Wtady'sława Jagiełły w. Drohobvczu. co
umozlirr iało mu \\-Stęp bez egzanrinu na dor,volną polską uczelnię. \Ą' tej szkole uczr'ł go ry.
sunku znakomit."- polski grafik i pisarz Bruno Schulz.

lVI. PALE,J rozpoczął studia rve wrześniu l940 r. na W;"dziale Budor'l,1'Maszy,.n Poli-
techniki Lw.ow.Skiej. ktore by.ł Zmuszony przerwac w |94| roku z powodu wojny'ros1.jsko.
niemieckiej. Nieco wcześniej zetknął się na krotko z Kazimierzem BARTLEM. profesorem
Politechniki Lworr.skiej i najrr1bitniejSZ)*m polskim geometrą wykreśln'n.m okresu przedwo-
jennego. B}.c moze to właśnie rłted1, zaczęło w M. PALEJu kiełkolt-ac zaintereso\\-anie geo.
metrią rrl-kreślną. \astępnie. w. okupac1jnej rzeczyw-istości" musiał podjąć pracę zarobkową
ktorą otrz}'mał r,t' Karpathen oel. Pracował tam do l915 r.. to jest do monrentu. gd1- on i jego
rodzina. podobnie jak wiele inn1ch polskich rodzin. została Zmuszona do opuszczenia rodzin-
nych stron.

W dniu 1? rvrześnia l945 roku M. PALEJ pociągiem repatriac1jnynr przyb1-ł do Kro.
tosz\-na. a następnie dotarł do Gliwic. gdzie kontynuow.ał studia na W-v-dziale Mechanicznym
now.outr,ł.orzonej Politechniki Sląskiej. Jeszcze podczas studiow podjął w 1948 r. pełnoetato.
wą pracę zarr-odor,r.ą u' Centraln1.m Zarządzie Przemysłu Nieorganicznego. ktorą zakonczył w
1955 r. W kw.ietniu l950 r. uz1.skał stopien akademicki iniyniera-mechanika na podstawie
uchrł-ałr Rady W1.działu Mechanicznego Politechniki Sląskiej i od paź:dziernika tegoz roku
rozpoczął pracę jako starszy as}-Stent w Katedrze Geometrii Wykreślnej Politechniki Sląskiej.
W latach 1955-1961 rownoległ,e z pracąna Politechnice pracował naukowo w Instrtucie Me-
talurgii Ze|aza, zajmując się pomiarami parametrÓw procesow cieplnych. dokonując oceny
tych proceso\Ą'oraz wnioskując zmiany usprawniające i modernizujące procesy cieplne w hut-
nictu-ie.

w 196l r. ukonczył pracę doktorskąpt.',Rzuty rÓwnoległe na dwie wzajemnie prosto.
padłe rzutnie. Analiza błędnego utozsamiania zrzutami Monge'a''. W pażdziemiku 1961 roku
na podstau'ie uchrr-ały Rady W1działu Budownictwa Przemysłowego i ogolnego Politechniki
Sląskiej. uzr.skał stopien naukou1.doktora nauk technicznych. Była to pierw-Sza praca doktor-
ska z geometrii w1-kreślnej obroniona w Politechnice Sląskiej.

M. PALEJ odbył' staŻ naukorły w. wyzszych uczelniach technicznych i pedagogicznych
Moskw1. i Leningradu. w ktorych przebywał w okresie wrzesien _grudziet't 1963 r. Tam wła.
śnie rozpoczął pracę nad swoją habilitacją. Kolokw.ium habilitacyjne odbyło się na W,vdziale
Budow.nictrva Przemysłowego i ogolnego Politechniki Sląskiej r,t'dniu 15 marca |965 f.,4
praca nosiła tytuł ..Związki akolineacji środkowej... W wyniku zdanego kolokwium otrzymał
stopien naukorł1' docenta.

W czerw-cu l969 roku doc. M. PALEJ objął po prof. Adamie Zawadzkim. kierownic-
two Katedry Geometrii Wykreślnej Politechniki Sląskiej. w 1975 roku otrzl'mał ry.tuł nauko-
wy profesora nadzwyczajnego nauk technicznych. w l98l roku (w okresie Solidarności)
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Został vrr,.branr prorektorem ds. nauki rr Pcllitechrrice Sląskiej. rr 198] r. otr4mał por,t.ołanie
na Stanor,r-isko dy.rektora Instrtutu Geometrii Politechniki Sląskiej.

W 199l roku uzy.skał nominację na stanorr.isko prot-esora zr,rr'czajnego lr'Politechnice
Sląskiej. a \\. roku 199ł przeb1-rr.ał rł'e s.łcrszeclr zaproszon}. przez L-nir ersita degli Studii
della Calbria do rł1'głoszenia cy.klu rrlkłado\\. Z geometrii rzutorrej.

W 1995 roku załoŻy'ł Polskie Torr.arzr.St\\.o Geometrii i Grat-rki Inzr nierskiej i został
wl.brany' j.go prezesem. stając się niekrł.estionouan\m przedstarr.icielem 5.gfl1rrr.iska polskich
geonretrorł.rrr'kreśln1'ch oraz aninratorem \\.Społprac1. środou'isk politechniczn1.ch.

W l996 r. b1-ł rriceprezesem 7,h International Conference on Engineering Computer
Graphics and Descriptir,'e Geometry. oraz przerr odnicząc1.m Polskiego Komitetu \auko\\.ego
tej.o śrł. iatowym zasięgu. kontbrencj i  (Krakou. 18 22 l ip iec 1996).B:ł cztonJi iem
międz1'narodort,1'ch komitetor,r.koord1.nac1.ill1ch: 8.h International Conference trn Engineering
Design Graphics and Descriptive Geometn (Jul1 31- August 3. 1998. Austin. Texas. USA ).
9'n International Conference on Geometry and Graphics (July' l8 - Jull 31. :000. Johannes-
burg. South Africa) oraz lOtl' International Cont-erence on Geometry and Graphics (Jul1' 3 I -

August 3, 2002. Kiev).
Profesor M. PALEJ jest autorem lub wspołautorem ponad 70 publikacji. podręcznika

geometrii rł'rkreślnej oraz lł'spotautorem obszernej monogratii pośrtięconej Zastoso\ł'aniom
geometrii rł1.kreślnej do praktyki inz1.nierskiej. Blł promotorem 6 ukonczon1'ch prac}.doktor.
skich i jednej w toku oraz recenzentem 20 prac doktorskich i 3 habilitac1jn1ch. opracował
takŻe dwie recenzje rł'nioskow o nadanie t1tutu doktora honorow.ego (prof. zrr.. Franciszek
otto. prof. nadzrł'. Wiktor Jankou.ski) oraz ;l opinie lt'nioskou. o nadanie t1Tułu naukon.ego
profesora Z\\ '\Czajnego i nadzrł.yczajnego (prof. Zbigniew Pałasinski. doc. Roman Matla. doc.
Stanistaw Polanski" doc. Bogusła'ur. Grochou.ski ).

W latach 1995 -200l prof. M. PALEJ energicznie prorł.adził działalnośc jako prezes
Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grat-rki Inn'nierskiej. redaktor naczelnl-."Biulewnu
PTGiGI..(12 wydan) oraz Zeszylow Naukorr1'ch Politechniki Sląskiej pt...Geometria i grafi.
ka inzl'nierska".

Profesor Marian PALEJ. kont-v.nuator szkoł1. naukowej Profesorou. Kazimierza Bart|a,
Stanistawa Szerszenia i Adama Zawadzkiego. b1.ł człou'iekiem. ktorego zarorrno osoborvość'
jak i prace" przyczyniły się do podniesienia rangi geometrii w-vkreślnej tak rr.kraju. ja}i i w
oczach światowej społeczności uczon.vch.

Cześc Jego pamięci!


