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Streszczenie. Skrypt prof. Mariana Paleja i inż. arch. Zbigniewa Sowińskiego stanowił zna-
czącą pomoc w nauce geometrii wykreślnej dla studentów Politechniki Śląskiej w latach 
osiemdziesiątych. Materiały do wykładów, które przygotowujemy obecnie staramy się dopa-
sować do obecnych potrzeb. Wykorzystujemy przy tym współczesne techniki komputerowe, 
które dają dużo większe niż kiedyś możliwości edycyjne i graficzne. 
 
Studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynaliśmy na początku lat osiemdziesiątych. 

Jednym z przedmiotów na pierwszym roku, była „Geometria Wykreślna”. Wydatną pomoc w 
nauce tego przedmiotu stanowił wtedy skrypt Profesora Mariana Paleja i inż. arch. Zbigniewa 
Sowińskiego pt. „Materiały pomocnicze do repetycji telewizyjnych z Geometrii Wykreślnej”. 
Pamiętamy, że mieli go wszyscy nasi znajomi. Przygotowywaliśmy się do zajęć korzystając 
ze skryptu, mimo że na wydziałach, z których się wywodzimy, żaden z autorów nie prowadził 
ani wykładów ani ćwiczeń. Pamiętamy też rozczarowanie naszych koleżanek i kolegów, gdy 
okazało się po kilku miesiącach, że dalej nie można się uczyć w oparciu o skrypt, gdyż jego 
zakres obejmował tylko początkową partię materiału. W naszej ocenie, ówczesnych studen-
tów, nie było podręczników, które w równie wystarczającym stopniu ułatwiałyby nam naukę 
przedmiotu. 
 Mając w pamięci nasze studia i skrypt Pana Profesora, pomyśleliśmy w czerwcu br., 
że współcześnie studentom również przydałaby się taka pomoc w nauce, zwłaszcza że przed-
miot: „Geometria Wykreślna” jest obecnie, na uczelni, realizowany w mniejszym zakresie 
godzin, co utrudnia przyswojenie i utrwalenie wielu zagadnień. Oczywiście, po tych dwu-
dziestu latach zmienił się znacząco program przedmiotu i materiały pomocnicze należałoby 
do tego dostosować. Chcieliśmy natomiast wykorzystać sposób przedstawienia zadań, zasto-
sowany w opisywanym skrypcie, gdyż był on według nas bardzo dobry, i tego doświadczyli-
śmy na sobie w czasie studiów. Nasz zamysł uwzględniał też wykorzystanie współczesnych 
technik komputerowych, które dają dużo większe niż kiedyś możliwości graficzne, a także 
umożliwiają łatwe przedstawienie wieloetapowości konstrukcji, co w przypadku geometrii 
jest bardzo istotne. 
 W czerwcu 2001r. zwróciliśmy się więc do prof. Mariana Paleja z prośbą o możliwość 
wykorzystania jego „pomysłu na skrypt” oraz niektórych zadań, w materiałach, które zamie-
rzaliśmy przygotować. Pan Profesor wyraził zgodę bez zastrzeżeń. Nie przypuszczaliśmy 
wtedy, że ta rozmowa z Nim będzie pierwszą i zarazem ostatnią  rozmową na ten temat. 
 Obecnie rozpoczęliśmy realizację pierwszych rozdziałów nowych materiałów pomoc-
niczych do wykładów. Przygotowujemy je i od razu, na bieżąco „testujemy” na studentach. 
Nie jest to zbiór zadań, w którym zazwyczaj przedstawione są tematy zadań i ewentualnie 
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pokazany jest wynik rozwiązania. Nie jest to też podręcznik, gdyż nie wyjaśniamy tutaj teorii 
różnych zagadnień. Są to materiały pomocnicze do wykładów, w których są przedstawione 
rozwiązania kilku charakterystycznych zadań, związanych z tematyką danego wykładu. Ob-
serwując pracę większości studentów na sali, którzy często nie nadążają z precyzyjnym prze-
rysowaniem zadań z tablicy, uznaliśmy, że przygotowanie takich materiałów jest wskazane. 
Wykonują oni zbyt małe, nieczytelne rysunki, pozbawione oznaczeń i opisów konstrukcji. 
Okazuje się również, że nawet poprawnie przerysowane rozwiązanie bardziej złożonego za-
dania nie zawsze wystarcza. Problem stanowi dla niektórych studentów odczytanie po pew-
nym czasie tego, co narysowali na wykładzie, gdyż nie pamiętają kolejności, w jakiej po-
szczególne etapy konstrukcji, uwidocznione na rysunku, po sobie następowały. Wychodząc 
naprzeciw tym problemom, przygotowaliśmy zadania ilustrujące wykład. Opracowano je w 
następujący sposób: najpierw podana jest treść zadania, po niej następuje krótkie wprowadze-
nie – wyjaśnienie, a następnie opisane są kolejne etapy toku postępowania przy rozwiązywa-
niu zadania. Tekst ilustrowany jest rysunkami, umieszczonymi w kolumnie obok. Rysunki 
również przedstawiają poszczególne fazy rozwiązania, co wg nas zwiększa czytelność kon-
strukcji. Staramy się, aby występowała korelacja pomiędzy tekstem i rysunkami. Przykłado-
we zadanie zamieszczamy poniżej. 

 
 Chcielibyśmy wyrazić tutaj naszą wdzięczność dla Pana Profesora za jego skrypt, z 
którego korzystaliśmy w przeszłości oraz za zachętę do realizacji naszego. Ubolewamy rów-
nież nad faktem, że w przygotowywaniu nowych materiałów dydaktycznych nie będziemy 
mogli skorzystać ze współpracy zaoferowanej nam przez Pana Profesora. 
 

PROFESSOR  PALEJ’S  UNIVERSITY  PUBLICATION 
 

Professor Marian Palej and Zbigniew Sowiński’s university publication was an eminent 
aid in teaching descriptive geometry for the students of the Silesian Technical University in the 
80s. The aids for lectures which we are currently being worked out are adopted for these needs. 
Up-to-date computer techniques which offer great editing  and graphic possibilities are used.  

Wpłynęło do Redakcji  w listopadzie 2001r 
 


