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WIESŁAW TOMASZKIEWICZ 

(1941-2016) 

 
 
Ur. 26.02.1941 r.  
w Chrzanowie, syn 
Jana i Zofii z domu 
Bulińska.  
Ukończył Wydział 
Mechaniczny na 
Politechnice Kra-
kowskiej w dniu 
04.12.1964 r. Dy-
plom magistra in-
żyniera mechanika 
uzyskał z oceną ba-

rdzo dobrą. Temat pracy dyplomowej: Opra-

cować zagadnienia oddziaływania kilku odmian 

zaprojektowanego tłumika drgań ładunku  

w układzie ssącym silnika dwusuwowego na 

wskaźniki robocze silnika. W latach 1979 – 80 
odbył  Studia Podyplomowe na Pol. Śląskiej  
z tematyki „Koordynacja Projektowania Inwes-

tycji Przemysłowych.”  Świadectwo Nr 2215.   
W dniu 02.11.1964 r. podjął prace w Zakładach 
Sprzętu Motoryzacyjnego w Sosnowcu na sta-
nowisku głównego technologa. W Zakładach 
tych wprowadził szereg innowacji technolo-
gicznych, za które otrzymał nagrodę Ministra 
Przemysłu Maszynowego i uzyskał specjaliza-
cję zawodową stopnia pierwszego nadaną  
przez Ministra Przemysłu Maszynowego.  
W ZSM pracował do 31.01.1972 r. W dniu 
01.02.1972 r. podejmuje pracę w nowopow-
stałej Fabryce Silników Elektrycznych Małej 
Mocy SILMA w Sosnowcu. Fabryka powstała 
na podstawie umowy licencyjnej z koncernem 
japońskim HITACHI, który wyposażył fabrykę 
w 14 linii produkcyjnych mikrosilników 
elektrycznych: z magnesami trwałymi, induk-
cyjnych ze zwojem zwartym, indukcyjnych  
z kondensatorem pracy, komutatorowych uni-
wersalnych, w tym także konstrukcje silników 
produkowanych na tych liniach.  Mgr inż. Wie-
sław Tomaszkiewicz, pracując na stanowisku 
głównego technologa, uruchamiał te linie pro-
dukcyjne wspólnie ze specjalistami japońskimi 
i kierował współpracą fabryki SILMA z kon-
cernem HITACHI. W ramach tej współpracy 

wielokrotnie wyjeżdżał do Japonii. Produkcja 
silników licencyjnych, w następnych latach, by-
ła rozwijana zgodnie z zapotrzebowaniem ryn-
ku. Do produkcji wprowadzano nowe odmiany 
mikrosilników głównie z magnesami trwałymi 
ferrytowymi spiekanymi, a następnie ferropla-
stycznymi.  Inżynier Wiesław Tomaszkiewicz 
był głównym autorem nowych opracowań kon-
strukcyjnych i technologicznych tych silników 
oraz wdrażania ich do produkcji.  Pracę tę do-
cenił Minister Przemysłu Maszynowego  ho-
norując Go Dyplomem Nr 1580/77 z dnia 
29.07.1977 r. 
W latach 80-tych nawiązywał, w ramach fa-
bryki SILMA, współpracę marketingową w fir-
mami zagranicznymi, w tym z niemiecką firmą 
STEGMANN, która specjalizowała się w pro-
dukcji mikrosilników  synchronicznych i silni-
ków skokowych głównie do różnego typu kli-
matyzatorów. W wyniku zawartego porozu-
mienia STEGMANN ulokował część swojej 
produkcji w fabryce SILMA. W okresie trans-
formacji gospodarczej, w pierwszej połowie lat 
90-tych, zmniejszyło się zapotrzebowanie na 
silniki elektryczne produkowane przez Fabrykę 
SILMA, fabryka bankrutowała. Inżynier  
W. Tomaszkiewicz namówił właściciela firmy 
STEGMANN do założenia Spółki z o. o. 
STEGMANN Polska. Spółka została założona. 
Z dniem 30.06.1996 r. W. Tomaszkiewicz zwa-
lnia się z SILMY, za porozumieniem stron i od 
dnia 01.07.1996 r. podejmuje pracę w Spółce 
STEGMANN na stanowisku członka Zarządu  
i dyrektora nowo powołanej firmy.  Firmę tę 
organizuje od zera w budynku byłej stołówki 
SILMY.  Produkcję rozwija, wprowadza szereg 
innowacji technologicznych i buduje nowe 
urządzenia technologiczne, których konstrukcje 
przejmuje także firma macierzysta. Spółkę 
STEGMANN Polska rozwinął, początkowo 
Spółka zatrudniała 20 osób, a w roku 2004 już 
ponad 100 osób, głównie kobiet.     
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Wiesław Tomaszkiewicz (trzeci z lewej) wśród pracowników Zakładu Wdrożeniowego  

Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL 

Firma STEGMANN była firmą rodzinną, po 
przejściu właścicieli na emeryturę, Spółka zo-
stała sprzedana, tym samym W. Tomaszkiewicz 
kończy pracę w Spółce STEGMANN i od dnia 
01.06.2004 r. przechodzi na emeryturę. Nowy 
właściciel Spółki STEGMANN przenosi produ-
kcję do Dąbrowy Górniczej, gdyż rozszerza 
produkcję, a dotychczasowy budynek jest za 
mały. Będąc na emeryturze W. Tomaszkiewicz 
podjął, w dniu 01.10.2007 r., pracę w Branżo-
wym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Ma-
szyn Elektrycznych KOMEL, obecnie Instytut 
Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, na 
stanowisku zastępcy kierownika, a następnie 
kierownika Zakładu Wdrożeniowego. W Insty-
tucie KOMEL pracuje do 13.05.2013 r. Zwolnił 
się ze względu na stan zdrowia.  
Mgr inż. Wiesław Tomaszkiewicz był wybit-
nym technologiem, opracowywał i wprowadzał 
do produkcji szereg innowacyjnych operacji te-
chnologicznych: w fabryce SILMA, w spółce 
STGMANN i Instytucie KOMEL.  W fabryce 
SILMA na wyróżnienie zasługują oryginalne 
rozwiązania form wtryskowych do wytwarzania 
magnesów trwałych anizotropowych ferropla-
stycznych i konstrukcja bezjarzmowego wirnika 
wykonanego z magnesów trwałych ferropla-
stycznych anizotropowych. W Instytucie 
KOMEL opracował szereg oryginalnych roz-
wiązań konstrukcyjnych i technologicznych 
maszyn elektrycznych, między innymi:  zespoły 

elektromaszynowe przeznaczone do laborato-
riów dydaktycznych i badawczych politechnik, 
prądnice wzbudzane magnesami trwałymi przy-
stosowane do pracy w wodzie i wiele innych.   
Wiesław Tomaszkiewicz zmarł 25 grudnia 
2016 r. W żałobie pozostawił żonę Alicję, córki 
Annę i Małgorzatę, syna Marka i czworo wnu-
ków. Msza św. pogrzebowa została odprawiona 
w dniu 30 grudnia w kościele św. Józefa w Ka-
towicach Załężu, po nabożeństwie urna z pro-
chami została umieszczona w grobie rodzinnym 
na cmentarzu przykościelnym. 
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