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Sylwetka Profesora
Romana LIPOWICZA
Profesor Roman LIPOWICZ urodzi³ siê 4 wrzenia 1900
roku w Rybniku. Zaraz po pierwszej wojnie wiatowej
podj¹³ studia w dziedzinie prawa i ekonomii na Uniwersytecie Poznañskim. W tym okresie odby³ roczn¹ praktykê w Zak³adach Cegielskiego, podczas której otrzyma³
propozycjê dalszych studiów na Politechnice Gdañskiej
wraz ze stypendium. W latach 1922-1928 studiowa³ na
Wydziale Budowy Maszyn tej uczelni i w 1928 roku uzyska³ akademicki stopieñ in¿yniera dyplomowanego.
Po studiach w Gdañsku, wraz z ¿on¹ zamieszka³ w
Poznaniu, sk¹d jako in¿ynier wyjecha³ na stypendium
do szwedzkiej firmy Alta-Laval. Tam zdoby³ specjalizacjê z zakresu urz¹dzeñ stosowanych w mleczarstwie i
ch³odnictwie. Swoj¹ wiedzê zawodow¹ pog³êbia³ w Danii, Niemczech i W³oszech. Po powrocie do kraju przeniós³ siê do Warszawy, gdzie pracowa³ na stanowisku
kierownika w Biurze Technicznym Centralnej Spó³dzielni, projektuj¹c mleczarnie i ch³odnie. W Warszawie
mieszka³ do wybuchu II wojny wiatowej. Wtedy to wst¹pi³ do batalionu obserwacyjnego w Legionowie, z którym
przekroczy³ granicê wêgiersk¹. Z obozu dla internowanych trafi³ do obozu jenieckiego w Ninburgu nad Wezer¹
i tam doczeka³ koñca wojny.
Powojenny rozdzia³ ¿ycia, Roman Lipowicz wraz z
rodzin¹ rozpocz¹³ w Gdañsku. Datê 10. wrzenia 1945
roku nosi tymczasowe zawiadczenie stwierdzaj¹ce, ¿e
urodzony w Rybniku Lipowicz Roman jest zatrudniony
w Zjednoczonych Stoczniach Polskich  Stocznia nr 1 w
Gdañsku (by³a Stocznia Gdañska), w charakterze kierownika Biura Konstrukcyjno-Maszynowego. W Stoczni, na stanowisku kierownika dzia³u technicznego, pracowa³ do 1948 roku. Równolegle z prac¹ w Stoczni, od
1947 r. rozpocz¹³ zlecone wyk³ady z urz¹dzeñ ch³odni362
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czych na Wydziale Mechanicznym, a od 1949 r. prowadzi³ tak¿e wyk³ady zlecone z ch³odnictwa na Wydziale
Budowy Okrêtów.
Budowane w stoczniach statki nale¿a³o wyposa¿yæ
w ch³odnie. W pocz¹tkowym okresie opierano siê na
urz¹dzeniach importowanych. Nabywane dowiadczenia pozwoli³y na stopniowe wprowadzanie rodzimych
projektów. Specyfik¹ tego okresu by³o stosowanie ró¿norodnych czynników ch³odniczych, które wymaga³y
odpowiednich rozwi¹zañ technicznych instalacji, np.:
na rudowêglowcu So³dek (1948) w ch³odni prowiantowej zastosowano chlorek metylu, na statkach serii B-50
(produkowanych oko³o 1950 roku) ch³odnie ³adunkowe
pracowa³y na dwutlenek wêgla, z kolei na drobnicowcu
Feliks Dzier¿yñski (1950) zastosowano poredni system ch³odzenia w uk³adzie amoniak - solanka. W tym
czasie zaprojektowano i wykonano absorpcyjne urz¹dzenie ch³odnicze na bazie rybackiej Kaszuby. W drugiej
po³owie lat 50-tych w ch³odnictwie okrêtowym nasta³
okres gwa³townej rewolucji freonowej. Na statku typu
B-513 Wolin (1960) po raz pierwszy w kraju zastosowano freon R 12, jako p³yn roboczy w instalacji ch³odni
³adunkowej, a nastêpnie zaczêto wprowadzaæ nowe
czynniki syntetyczne: R 22 i R 502, które skutecznie
wypar³y naturalne p³yny robocze stosowane w okresie
powojennym. Profesor aktywnie uczestniczy³ w powstawaniu ch³odniczej techniki okrêtowej i jednoczenie uczy³
ch³odnictwa w Politechnice, wskazuj¹c tym samym na
piln¹ potrzebê rozwijania tej dziedziny wiedzy w kraju.
Dziêki staraniom prof. A. Rylke  dziekana Wydzia³u
Budowy Okrêtów i poparciu póniejszego rektora prof.
R. Szewalskiego, w dniu 1 lutego 1953 roku, powsta³a
Katedra Ch³odnictwa, a Roman Lipowicz, otrzyma³ nominacjê na jej kierownika. By³a to pierwsza Katedra
Ch³odnictwa w Polsce (z dniem 1 wrzenia 1954 roku
Minister Szkolnictwa Wy¿szego przyzna³ mgr in¿. R. Lipowiczowi tytu³ profesora).
W latach 1955-56, Profesor by³ prodziekanem Wydzia³u Budowy Okrêtów. W latach 1948-1955 pracowa³
w charakterze rzeczoznawcy w Centralnym Zjednoczeniu Przemys³u Mleczarskiego w Gdañsku i jednoczenie
w latach 1949-1953 w Biurze Projektów Budownictwa
Przemys³owego w Gdañsku.
W tym okresie w wiat wyruszaj¹ pierwsi wychowankowie  specjalici z dziedziny ch³odnictwa  zajmuj¹cy
szereg znacz¹cych stanowisk w powstaj¹cych orodkach
specjalistycznych, w których podejmowano projektowanie, budowê i eksploatacjê krajowych urz¹dzeñ ch³odniczych, np.: w powsta³ym w 1952 roku Przedsiêbiorstwie
Budowy Urz¹dzeñ Ch³odniczych w Gdyni, w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego w Gdañsku, Centralnym
Biurze Konstrukcji Okrêtowych w Gdañsku, stoczniowych
biurach konstrukcyjnych, w przedsiêbiorstwach po³owowych, ch³odniach portowych i l¹dowych instytucjach naukowo-badawczych, oraz wielu innych jednostkach. W
sumie na ch³odników wykszta³ci³ ponad 330 absolwentów Politechniki Gdañskiej.
Pierwszym absolwentem specjalnoci ch³odniczej w
tej uczelni, po zdanym w dniu 10.06.1952 r. egzaminie
dyplomowym, zosta³ mgr in¿. Bogdan Kallnik (19212000). Po dyplomie by³ starszym projektantem w Zak³adzie Ch³odnictwa (istniej¹cym przy Katedrze Ch³odnictwa jako gospodarstwo pomocnicze), a równoczenie
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zawodowo zwi¹zany by³, a¿ do odejcia na emeryturê, z
Biurem Projektów Przemys³u Miêsnego w Gdañsku.
13 grudnia 1962 roku Roman Lipowicz, powo³any
zosta³ na stanowisko prof. nadzwyczajnego w Politechnice Gdañskiej.
Zak³ad Ch³odnictwa, dzia³aj¹cy jako gospodarstwo
pomocnicze przy Katedrze, pod kierunkiem Profesora,
sta³ siê w latach 1950-1960 wiod¹cym, a w³aciwie jedynym w kraju orodkiem w projektowaniu sztucznych lodowisk. Zaczê³o siê od zaprojektowania, w uprzednio wybudowanej hali sportowej w £odzi, p³yty lodowiska wraz
z kompletn¹ instalacj¹ ch³odnicz¹ (1954  57). By³o to
pierwsze sztuczne lodowisko kryte w hali wielofunkcyjnej, zaprojektowane i zrealizowane w Polsce. Na tym
udanym i czynnym do dzisiaj obiekcie, pracownicy Zak³adu Ch³odnictwa nabyli zasób wiedzy i dowiadczeñ,
który pod kierunkiem Profesora, pozwoli³ im na projektowanie kolejnych obiektów. G³ównymi projektantami
kolejnych lodowisk, pod kierunkiem Profesora, byli zatrudnieni wówczas na czêæ etatu w Zak³adzie Ch³odnictwa:
- mgr in¿. Bogdan Kallnik (zatrud. 1952 – 1970), lodowiska w Bydgoszczy, Krakowie, Nowej Hucie, Tarnowie;
- mgr in¿. W³adys³aw Korczak (zatrud. 1954  1970),
lodowiska w Warszawie (treningowe na Torwarze),
Krynicy, Opolu, Nowym Targu, Sosnowcu (zespó³
dwóch p³yt), Gdañsku Olivia (dwie p³yty  kryta i
otwarta 1967).
Lodowisko w Nowym Targu, jako pierwsze w Polsce
zaprojektowano i zrealizowano na bezporednie odparowanie amoniaku. Ogó³em zrealizowano 10 projektów
lodowisk o standardowych wymiarach 30 x 60 m. W 1967
roku w Polsce by³o w tym czasie 16 sztucznych lodowisk.
W Zak³adzie Ch³odnictwa powsta³y równie¿ projekty
wielu instalacji ch³odniczych i klimatyzacyjnych dla obiektów morskich i l¹dowych; kilkanacie z nich wykona³ mgr
in¿. Zdzis³aw Sobol, jeszcze jeden starszy projektant,
zatrudniony na czêæ etatu w Zak³adzie Ch³odnictwa w
latach 1957 – 70.
W marcu 1960 r. profesor R. Lipowicz uzyska³ tytu³
Rzeczoznawcy Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
Mechaników Polskich SIMP w zakresie urz¹dzeñ ch³odniczych, natomiast w styczniu 1966 r. zosta³ powo³any
na Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komitetu Koordynacji
Badañ Naukowych w Ch³odnictwie. W lutym 1968 roku
Minister Przemys³u Spo¿ywczego mianowa³ Profesora
na cz³onka Rady Naukowej Centralnego Laboratorium
Ch³odnictwa, wiod¹cej w kraju placówki naukowo-badawczej zajmuj¹cej siê technologi¹ ch³odnicz¹ ¿ywnoci.
W sprawozdaniu zamykaj¹cym okres istnienia Katedry Ch³odnictwa (do 30.09.1969 r.) i Zak³adu Ch³odnictwa, jako gospodarstwa pomocniczego przy Katedrze,
Profesor poda³, i¿ wykonano przesz³o sto powa¿nych prac
zleconych, w tym projekty 11 sztucznych lodowisk (jednego projektu lodowiska, przy Stoczni P³n. w Gdañsku,
nie zrealizowano z uwagi na planowan¹ budowê Hali
Sportowej OLIVIA ).
Z wa¿niejszych prac nale¿a³oby wymieniæ:
- realizacjê projektu hurtowej ch³odni mleczarskiej
w Poznaniu w 1980 r.;
- projekt modernizacji ch³odni owoców w Warszawie;
- projekty wytwornic lodu blokowego i ³uskowego;
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klimatyzacjê i wentylacjê ³adowni na statkach, komory dekompresyjnej fitotronów, krytych obiektów sportowych,
- modernizacjê instalacji ch³odniczych w wielu zak³adach miêsnych, cukierniczych, rybnych itp.,
- cis³¹ wspó³pracê z Bydgosk¹ Fabryk¹ Lodówek (nastêpnie przemianowan¹ na Bydgosk¹ Fabrykê Urz¹dzeñ Ch³odniczych).
Na rêce Profesora R. Lipowicza kierowano liczne
podziêkowania, m.in. za udane ekspertyzy tuneli zamra¿alniczych instalowanych na bazach rybackich. Pod jego
kierunkiem wykonano kilkadziesi¹t ekspertyz ró¿nych
urz¹dzeñ i instalacji ch³odniczych, zarówno l¹dowych,
jak i okrêtowych oraz szereg badañ cieplnych, sprawowano tak¿e nadzór nad remontem, monta¿em i uruchomieniem licznych komór ch³odniczych i zamra¿arek.
Cech¹ charakterystyczn¹ kierowanej przez Profesora Lipowicza Katedry, a póniej Zak³adu Ch³odnictwa by³o
bardzo silne powi¹zanie ich dzia³alnoci z gospodark¹,
wykonywanie prac projektowych natychmiast wdra¿anych i realizowanych.
Ogromn¹ pracowitoæ ³¹czy³ Profesor z humorem i
dowcipem, zawsze znajdowa³ czas na uprawianie taternictwa latem i jazdê na nartach zim¹. Szczególnie ceni³
bezporedni kontakt ze studentami, bêd¹c dla nich osob¹ niezwykle ¿yczliw¹. Mia³ znakomite poczucie humoru, cieszy³ siê ogromnym autorytetem wród ca³ej spo³ecznoci Politechniki Gdañskiej. By³ wietnym pedagogiem, wnikliwym i wymagaj¹cym opiekunem i doradc¹.
Potrafi³ zara¿aæ m³odych bakcylem ch³odnictwa. Kilkakrotnie goci³ na wieczorkach tanecznych, organizowanych w domu studenckim po egzaminach dyplomowych,
zadziwiaj¹c wszystkich ¿ywotnoci¹ i upodobaniem tañca oraz znawstwem dobrych trunków. Warto podkreliæ,
i¿ w owych latach egzaminy dyplomowe zdawa³y tego
samego dnia ca³e grupy studentów, st¹d te¿ dzieñ taki
by³ swoistym wiêtem specjalnoci. Profesor mia³ te¿
zwyczaj zapraszania swoich dyplomantów na konsultacje do domu przy ul. Krêtej 8.
Prof. Lipowicz opublikowa³ kilkadziesi¹t prac w czasopismach technicznych krajowych i zagranicznych,
wyg³osi³ kilkanacie referatów z dziedziny urz¹dzeñ ch³odniczych. Niezwykle cenne s¹ jego opracowania powiêcone ekonomicznemu doborowi silników elektrycznych
przeznaczonych do napêdu sprê¿arek ch³odniczych oraz
opracowania analityczne podejmuj¹ce trudny temat rozruchu urz¹dzeñ ch³odniczych, pracuj¹cych w ró¿nych
konfiguracjach obiegów ch³odniczych, w tym w uk³adach
busterowch.
W przededniu emerytury, w wieku 70 lat, w ustawowym czasie, z dniem 30.09.1970 roku Roman Lipowicz
przesta³ byæ etatowym pracownikiem Politechniki. Za
pracê spo³eczn¹ i zawodow¹ zosta³ odznaczony m. innymi srebrn¹ odznak¹ honorow¹ NOT. Przez nastêpnych 9 lat, po przejciu na emeryturê, wspomaga³ sw¹
ogromn¹ wiedz¹ i dowiadczeniem Zak³ad Ch³odnictwa,
prowadz¹c liczne prace dyplomowe oraz konsultacje
naukowe i projektowe.
Do ostatnich dni Profesor interesowa³ siê sprawami
uczelni i bran¿y. Zadziwia³ znawstwem aktualnie dziej¹cych siê spraw gospodarczych i finansowych, maj¹c o
tym w³asny oryginalny s¹d.
Opracował:
Andrzej WRÓBLEWSKI
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