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Urodził się Bielsku, gdzie mieszkał do końca ycia. 

Jego ojcem był Żranciszek Paszek, długoletni urzędnik w Kasie Chorych w Bielsku. 
Dziadek pochodził z Mazańcowic, wsi pod Bielskiem na ląsku Cieszyńskim. 

Matka Ludwika, z domu Rokowska, pochodziła z Bogumina na Zaolziu. 



Przed wojną skończył szkołę powszechną i zaczął chodzić do Państwowego żimnazjum 
w Bielsku. 

W czasie wojny nie mógł kontynuować nauki w gimnazjum, chodził do szkoły zawodowej 
i pracował fizycznie najpierw jako uczeń, a pó niej jako czeladnik elektryk w Bielskim 
Przedsiębiorstwie Monta owym Warsztatów źlektrycznych. 

W pó niejszych czasach przeprowadzał ró ne badania teoretyczne, ale z pracy w 
warsztacie zostało mu  twarde oparcie o praktykę, pomiary i rzeczywiste układy. 

Jednocze nie uczył się sam. Za zarobione pieniądze często kupował ksią ki do nauki 
matematyki i elektrotechniki. 

 

W roku 1943 został zmuszony wstąpić do wojska niemieckiego. 

Jego jednostka wojskowa stacjonowała w porcie Bordeaux we Żrancji. 

Przy nadarzającej się okazji zdezerterował i wstąpił do francuskiego Ruchu Oporu, a 
następnie do Wojska Polskiego na Zachodzie źuropy.  



Po wojnie wraca do Bielska. 

Zdaje małą maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku (obecnie im. M. Kopernika), 
następnie eksternistycznie maturę w LO w żliwicach (obecnie nr 5). 

W 1946 roku rozpoczyna studia na Wydziale źlektrycznym Politechniki ląskiej 
w żliwicach. Studiował dwie specjalno ciŚ maszyny elektryczne i elektronikę.  

W 1949 r., jeszcze przed absolutorium, zaczyna pracę jako młodszy asystent w 
Katedrze Maszyn źlektrycznych. W roku 1951 uzyskał stopień mgra in . 
elektryka i zostaje asystentem. 



W grudniu 1953 roku eni się z Teresą Krawczyk. 



Współpraca z prof. W. Kołkiem i innymi pracownikami Katedry oraz 
prowadzone eksperymenty na obiektach przemysłowych (w szczególno ci w 
elektrowniach i elektrociepłowniach) ukształtowały W. Paszka, młodego 
wówczas asystenta, jako naukowca i badacza. 

Prof. Władysław Kołek 



1958 r. uzyskuje stopień naukowy doktora nauk technicznych. 
Rozprawa doktorska p.t.: Amplidyna, wzmacniacz maszynowy z polem 

poprzecznym. Promotor: prof. Władysław Kołek. 



W latach 1958-1959 przebywa na sta u naukowo-badawczym na Politechnice 

Żederalnej w Zürichu. Owocuje ten sta  rozprawą habilitacyjną „Stabilizacja 

napięcia samowzbudnych generatorów synchronicznych” obronioną w 1960 r. 
Jest to pierwsza habilitacja na Wydziale źlektrycznym Politechniki ląskiej. 



Po przej ciu na emeryturę prof. Zygmunta żogolewskiego w 1966 r. zostaje 
kierownikiem Katedry Maszyn źlektrycznych jako doc. dr hab. in . 







W toku reorganizacji Wydziału Katedra Maszyn źlektrycznych przekształca się (bąd  
zmienia nazwę w Zakład, Instytut i znowu Katedrę). Władysław Paszek nieprzerwanie 
kieruje jednostką do roku 1994 r. 

W 1972 r. uzyskuje tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1987 r. profesora zwyczajnego. 

W 1979 r. przy du ych staraniach ojca i wsparciu przemysłu elektromaszynowego, 
Instytut Maszyn Elektrycznych przenosi się do nowego budynku, obecnie budynku C.  

W Instytucie jest du e laboratorium badawcze, kilka laboratoriów i sal dydaktycznych, 
warsztat mechaniczny, zaplecze techniczne i naukowo-dydaktyczne. 

Instytut zatrudnia wtedy 26 pracowników naukowo-dydaktycznych. 



żłówne tematy badańŚ 

- badanie zjawisk nieustalonych i regulacyjnych w maszynach synchronicznych i 

asynchronicznych, 

- analiza pola elektromagnetycznego w maszynach elektrycznych,  

- optymalizacja konstrukcji maszyn elektrycznych, 

- parametry elektromagnetyczne maszyn (analiza i pomiary), 

- komutacja w maszynach prądu stałego, 

- zjawiska paso ytnicze w maszynach, 

- opracowanie nowych regulatorów w układach wzbudzenia turbogeneratorów, 

- opracowanie nowoczesnych elektrofiltrów stosowanych do odpylania 

elektrostatycznego gazów spalinowych, 

- opracowanie nowych konstrukcji wzmacniaczy elektromaszynowych i 

transduktorowych, 

- analiza zjawisk w silnikach liniowych, 

- synteza układów tyrystorowych, współpracujących z silnikami prądu stałego i 
przemiennego, 

- ró ne inne zagadnienia m.in. na styku elektrotechniki teoretycznej i teorii maszyn 
elektrycznych. 



Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych: 

- artykułów wydanych w znanych czasopismach (m.in. Archiwum źlektrotechniki, 
Przegląd źlektrotechniczny, Archiv fűr źlektrotechnik, źlektrotechnik und 
Maschienenbau, źlektrie, źlektriczestwo, ZN Pol. l.), 

- materiałach licznych konferencji międzynarodowych (m.in. ICźM) i krajowych (m.in.  
SME, APE). 

Jest współautorem 14 patentów.  
   

 

Publikacje ksią koweŚ 
Uszkodzenia maszyn elektrycznych (współautor) WNT, Warszawa, 1967 r . 
Zastosowanie wzmacniaczy magnetycznych do układów regulacji napięcia. PAN, 
Warszawa, 1967 r. 

Wzmacniacze elektromaszynowe i transduktorowe w przemy le ciężkim. Wyd. 
ląsk, Katowice, 1972 r. 

Stany nieustalone maszyn elektrycznych prądu przemiennego. WNT, Warszawa, 
1986 r. 

Dynamika maszyn elektrycznych. Wyd. Helion, Gliwice, 1998 r. 
 

 



Prof. W. Paszek wypromował 40 doktorów nauk technicznychŚ 
Jerzy Zygmunt, 1964 

Roman żiebułtowicz, 1965 
Aleksander Szaflarski, 1966 

Franciszek Fikus, 1966 

Kazimierz Smoliński, 1968 

Tadeusz Glinka, 1968 



Władysław Mizia, 1969 

Jerzy Hickiewicz, 1970 

Aleksander ywiec, 1970 

Jerzy Siwiński, 1972 

Franciszek Duda, 1972 

Edward Nycz, 1973 
Krzysztof Łukasiewicz, 1973 

Franciszek Szczucki, 1974 

Walery Potapow, 1974 

Zdzisław Janson, 1974 

Zygmunt Rozewicz, 1974 
Waldemar Kempski, 1975 

Brunon Marek, 1977 

Zbigniew Ryczko, 1977 

Bronisław Drak, 1977 

Kazimierz Stoiński, 1977 
Adam Ró ycki, 1978 

Krzysztof Kluszczyński, 1978 



Andrzej Cioska, 1979 

źugeniusz wiątkowski, 1979 

Bronisław liwa, 1980 
Wacław żrzybowski, 1980 

Janusz Ksią ek, 1980 

Roman Miksiewicz, 1980 

Zbigniew Pawelec, 1982 

Jerzy Kudła, 1982 
Andrzej Boboń, 1982 

Bronisław Mirkiewicz, 1982 

Stanisław Wójcik, 1982 

Andrzej Kapłon, 1986 

Włodzimierz Zieliński, 1988 
Jan Muras, 1990 

Marek Gelner, 1993 

Piotr Zuziak, 1994 



Napisał 15 recenzji prac habilitacyjnych, 

m.in. Prof.: R. Hagla, A. Boguckiego, T. Glinki, T. Wróbla, T. Kaczmarka, Z. Szczerby, 

W. Mizi, Z. Steina, R. Nadolskiego, A. ywca, W. Ramsa, ź. Bunzla, K. Hameyera 

około 50 recenzji rozpraw doktorskich oraz 

szereg opinii dla osób starających się o tytuł profesora, stanowisko profesora lub 
docenta. 

Dostał wiele nagród i wyróżnień, m.in.Ś 

Krzy  Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  

2 Nagrody Państwowe (zespołowe), 

5 Nagród Ministra Szkolnictwa Wy szego, 

4 Nagrody Komitetu Nauki i Techniki, 

2 Nagrody NOT, 

Medal im. Prof. S. Fryzego, 

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 

Medal 40-lecia Pol. l., 

Złotą Odznakę SźP, 

Medal im. in . M. Doliwo-Dobrowolskiego (po miertnie). 



Stworzył ląską Szkołę Naukową w zakresie teorii maszyn elektrycznych i układów 
regulacji maszyn elektrycznych. 

Był członkiem ró nych instytucji i organizacji naukowych krajowych i międzynarodowych. 

O autorytecie międzynarodowym wiadczą kontakty z uniwersytetami technicznymi wŚ  

- Dre nie, 

- Ilmenau, 

- Berlinie, 

- Akwizgranie,  

- Darmstadt, 

- Duisburgu, 

- Wuppertalu, 

- Hanowerze, 

- Siegen, 

- Leuven, 

- Budapeszcie, 

- Brnie, 

w których przebywał jako visiting professor. 



Działalno ć naukowa była zawsze związana z praktyką przemysłową. 
Współpracował ró nymi przedsiębiorstwami, m.in. zŚ 
 

 - Zakładami Konstrukcyjno-Mechanicznymi Przemysłu Węglowego w Katowicach, 
 - KOMAG w Gliwicach, 

 - Przedsiębiorstwem Monta u Urządzeń źlektrycznych Przemysłu Węglowego w 
Katowicach, 

 - Zjednoczeniem Przemysłu Maszyn żórniczych POLMAż w Katowicach, 
 - Zakładami Pomiarowo-Badawczymi Energopomiar w Gliwicach, 

 - Hutą POKÓJ w Rudzie ląskiej, 
 - Zakładami APźNA i BźLOS w Bielsku-Białej, 
 - Dolmel (ABB) we Wrocławiu i Zamech (ABB) w źlblągu, 
 - Komel w Katowicach, 

 - ELWO w Pszczynie, 

 - Instytutem Automatyki Systemów źnergetycznych IASź we Wrocławiu, 
 - Hutą Częstochowa, Zawiercie, Ostrowiec, Katowice, Bobrek, 
 - Zakładem Remontowym źnergetyki (obecnie Turbocare) w Lublińcu, 
 - Krajową Dyspozycją Mocy i PSź w Warszawie, 
 - Zakładem Produkcyjnym Maszyn źlektrycznych Małej Mocy SILMA w Dąbrowie 
Górniczej. 

 
  

 



Przez około 55 lat prowadził zajęcia dydaktyczne (przede wszystkim wykłady) dla 
studentów Wź Pol. l. m.in. z następujących przedmiotówŚ 

Stany nieustalone w maszynach elektrycznych, 

Teoria maszyn elektrycznych, 

Układy regulacji maszyn elektrycznych, 

Wzmacniacze i układy transduktorowe. 

Wykłady te charakteryzowały się niezwykła komunikatywno cią i były ilustrowane 
autentycznymi do wiadczeniami wyniesionymi z praktyki. 

Opracował szereg skryptów dla studentów. 



Jego wypowiedzi podczas dyskusji naukowych były bardzo ywiołowe. Potrafił trafiać w 
sedno problemu. Często jego podej cie było decydujące odno nie pozytywnego 
przyjęcia referatu. Czasem prelegenci obawiali się jego pytań, ale on zawsze był 
yczliwy i potrafił znale ć pozytywne strony referatu. 

Często robił podsumowanie ró nych konferencji np. SMź, APź. 



W 1995 r. przeszedł na emeryturę. Była uroczysta sesja na konferencji SMź w Ustroniu. 



W 2000 r. odbyła się uroczysto ć na Wź Pol. l. z okazji 75-lecia W. Paszka. 



Był bardzo przywiązany do ląska, szczególnie do ląska Cieszyńskiego. 

Lubił wycieczki górskie, jazdę na nartach, pływanie, w młodo ci eglarstwo. 

 



Miał talent gawędziarza, umiał i lubił opowiadać na ró ne tematy.  
 

Lubił muzykę powa ną, umiał piewać i grać na ró nych instrumentach. 
 

Znał kilka języków obcychŚ niemiecki, angielski, francuski, rosyjski, czeski, serbo-

chorwacki. 

 

Był bardzo skromny, prawie nic dla siebie nie potrzebował. 
 

Był bardzo zaanga owany w pracę naukową, potrafił siedzieć całymi dniami i nocami 
nad ró nymi problemami.  
 

żdy kto  przychodził do niego z problemami naukowymi, wszystkich wysłuchał, 
poradził i skierował na odpowiednią drogę. 
 

Doskonale poprawiał i yczliwie oceniał prace naukowe. 
 

Na początku lat 70-tych wybudował dom letniskowy w Jaworzu koło Bielska. 
 

Do końca ycia cieszył się dobrym zdrowiem i tę yzną fizyczną. 

 



Umarł nagle w 2004 r. na skutek krwotoku wewnętrznego spowodowanego wrzodem 
dwunastnicy w wieku 79 lat. 

Jego ostatnie zdjęcie na zje dzie wychowanków, na tydzień przed miercią. 

 



W 2005 r. odsłonięto jego tablicę w budynku C Wź Pol. l. 


