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Z ŻAŁOBNEJ KARTY    OBITUARIES

Tadeusz Lipiński urodził się 14  lipca 1931 r. w Brzozowie 
koło Rzeszowa w rodzinie nauczycieli. Jego ojciec był bowiem 
kierownikiem szkoły powszechnej, a matka nauczycielką. 
W  połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku, rodzice zostali 
skierowani do pracy na kresach wschodnich do miejscowości 
Lida, gdzie był duży brak kadry nauczycielskiej. Tutaj Tadeusz 
w 1938 r. rozpoczął naukę w szkole powszechnej. Po rozpoczę-
ciu II wojny światowej we wrześniu 1939 r. do Lidy wkroczyły 
wojska Armii Czerwonej, co spowodowało diametralną zmianę 
profilu nauki w szkole. Nauczanie wszystkich przedmiotów od-
bywało się odtąd w języku rosyjskim, co zaowocowało w przy-
szłości dobrą znajomością tego języka przez Tadeusza.

W 1944 r. Armia Czerwona ponownie zajęła te tereny i już 
rok później władza radziecka nakazała wszystkim Polakom tam 
zamieszkałym przesiedlenie do Polski. Do tego była też zmu-
szona rodzina Lipińskich. Po wyjeździe Lipińscy zatrzymali się 
w rodzinnych stronach rodziców Tadeusza w Wiślicy. Niestety, 
nie było tam możliwości podjęcia pracy nauczycielskiej. Ojciec 
Tadeusza skierował wówczas swoje kroki na Śląsk i udał się do 
Piekar Śląskich. Zaproponowano mu tam pracę w szkole śred-
niej na stanowisku dyrektora, a matce Tadeusza w szkole pod-
stawowej jako nauczycielce biologii i przyrody. Równocześnie 
władze Piekar zapewniły rodzinie mieszkanie. W Piekarach 
Śląskich Tadeusz dokończył szkołę podstawową, a następnie li-
ceum w klasie o kierunku matematyczno-fizycznym. To w Pieka-
rach Tadeusz zaangażował się w pracę społeczną, wstępując do 
Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie zaczął od druha, a potem 
był przybocznym i drużynowym. Wychowanie w harcer stwie 
zaowocowało w przyszłości jego działalnością społeczną. 

W 1950 r. po zdaniu matury Tadeusz podjął studia na 
Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w  Gliwicach. 
W czasie studiów był wyróżniającym się studentem i w 1954 r. 
prof. Lucjan Nehrebecki zaproponował Mu pracę w Katedrze 
Urządzeń Elektrycznych, co Tadeusz – jak wspominał – przy-
jął z dużą satysfakcją. Na stanowiskach asystenta, a następnie 
starszego asystenta i wykładowcy pracował w tej katedrze 
do roku 1962. Równolegle z zatrudnieniem na Politechnice 

Śląskiej podjął w  1958 r. pracę w Oddziale Gliwickim Biura 
Projektów „Elektroprojekt”. W okresie ponad 40-letniej pracy 
przeszedł w nim wszystkie szczeble kariery inżynierskiej i ad-
ministracyjnej, od starszego projektanta, kierownika zespołu 
projektowego, kierownika pracowni aż do stanowiska dyrek-
tora Oddziału Gliwickiego „Elektroprojektu”, które pełnił od 
roku 1989 aż do przejścia na emeryturę w roku 2001.

Jako projektant miał znaczące osiągnięcia w projekto-
waniu zasilania w energię elektryczną wielu zakładów prze-
mysłowych, między innymi Zakładów Azotowych Włocławek, 
Zakładów Chemicznych Police, Zakładów Azotowych Puławy, 
Zakładów Azotowych w Tarnowie, Huty Szkła w Krośnie i sze-
regu innych. Projekty te charakteryzowały się bowiem dużą 
innowacyjnością i zastosowaniem nowoczesnej aparatury 
– m.in. stosowane były aparaty z wykorzystaniem sześcioflu-
orku siarki (SF6). Osiągnięcia te zostały ocenione bardzo wy-
soko przez władze resortu, o czym świadczy uhonorowanie 
Go dwukrotnie – w 1972 r. i w 1984 r. – zespołową nagrodą 
Ministra Budownictwa za wybitne rozwiązania projektowe, 
jak również przez władze państwowe: kol. Tadeusz Lipiński 
odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi (1972 r.) i Krzy żem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978 r.).

Mgr inż. Tadeusz Lipiński  (1931 – 2019)

W dniu 21 sierpnia 2019 r. pożegnaliśmy na Cmentarzu Centralnym w  Gliwicach 
mgr. inż. Tadeusza Lipińskiego, znakomitego projektanta z zakresu instalacji i urządzeń 
elektrycznych, wybitnego działacza społecznego, wieloletniego prezesa Oddziału Gliwic-
kiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz współzałożyciela i długoletniego prezesa 
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej – Oddziału Elektryków.
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Był autorem kilkudziesięciu artykułów drukowanych w cza-
sopismach technicznych i rozdziałów w książkach. W  1987  r. 
otrzymał III nagrodę w Konkursie im. prof. Pożaryskiego na naj-
lepszy artykuł publikowany w czasopismach SEP.

Tadeusz Lipiński pracę zawodową łączył zawsze z działal-
nością społeczną. Członkiem Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich był od 1959 r. Działalność stowarzyszeniową rozpoczął 
w  kole zakładowym, a następnie w  Oddziałowym Kolegium 
Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz na forum Za-
rządu Oddziału. Przez wiele kadencji był członkiem Zarządu 
Oddziału Gliwickiego SEP oraz członkiem jego prezydium. 
W latach 1981-1984 oraz 1990-2003 był wiceprezesem, a w la-
tach 1987-1990 oraz 2003-2006 prezesem Oddziału Gliwic-
kiego  SEP. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Oddziału. Ponad 40 lat był aktywnym rzeczoznaw-
cą w Izbie Rzeczoznawców i weryfikatorem w dziale 15 (sieci 
elektroenergetyczne), ma bogaty dorobek w zakresie eksper-
tyz i prac projektowych.

W latach 1981-2002 był członkiem Zarządu Głównego 
SEP. Przewodniczył Komisji Kontroli Realizacji Wniosków WZD 
oraz Komisji Norm i Przepisów. Jego aktywną pracę doceniło 
środowisko elektryków, odznaczając Go Srebrną, Złotą i Sza-
firową Odznaką Honorową SEP, Srebrną i Złotą Odznaką Ho-
norową NOT oraz licznymi medalami honorowymi. W 1999 r. 
Tadeusz Lipiński otrzymał najwyższe wyróżnienie stowarzy-
szeniowe – godność Członka Honorowego SEP.

Kolega Tadeusz Lipiński był jednym ze współzałożycieli 
powstałego w 1958 r. Koła Elektryków Stowarzyszenia Wycho-
wanków Politechniki Śląskiej. Na IV Zjeździe Wychowanków 
w 1972 r. został jego prezesem. Po zmianie ww. nazwy na Od-
dział Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Poli techniki 

Śląskiej, Tadeusz Lipiński pełnił funkcję prezesa aż do 2008 r., 
czyli przez 9 kadencji. Tak długi okres sprawowania tej funkcji za-
wdzięczał swej kulturze osobistej, koleżeńskości i pracowitości 
oraz umiejętności skupienia wokół siebie wartościowych ludzi. 
Oddział Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechni-
ki Śląskiej na swoim zjeździe w 2008 r. wnioskował o nadaniu 
Mu przez Zarząd Główny godności Prezesa Honorowego tego 
Stowarzyszenia. Godność tę otrzymał w 2010 r. Został również 
uhonorowany odznaką Zasłużony dla Politechniki Śląskiej.

Tadeusz Lipiński był też współorganizatorem powołanego 
w 2002 r. samorządu zawodowego, jakim jest Izba Inżynierów 
Budownictwa. Był członkiem Krajowej Rady Polskiej Izby In-
żynierów Budownictwa i  wielokrot nym delegatem na zjazdy 
 Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zastęp-
cą przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB. 
Był rzeczoznawcą budowlanym w zakresie sieci i instalacji elek-
trycznych oraz ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Uhonorowa-
ny został Złotą Odznaką Zasłużony dla Budownictwa.

Kolega Tadeusz Lipiński swoją działalnością zawodową 
i społeczną zjednał sobie bardzo duże uznanie wśród koleżanek 
i kolegów. Był zawsze gotów do pomocy tym, którzy tej pomocy 
potrzebowali. Duży autorytet zawodowy łączył z koleżeństwem 
i bezpośredniością w kontaktach ze współpracownikami. W spo-
tkaniach koleżeńskich zarówno na forum SEP jak i Stowarzysze-
nia Wychowanków był zawsze tzw. duszą towarzystwa. 

Tadeusz w październiku 1956 r. zawarł związek małżeński 
z Lidią Luderą – również absolwentką Wydziału Elektrycznego, 
późniejszą nauczycielką w Technikum Łączności w Gliwicach. 
Dochowali się dwóch córek, czwórki wnucząt i trzech prawnu-
czek. Córka Barbara jest inżynierem elektrykiem, a Ewa jest in-
żynierem branży sanitarnej.

W ostatnich dwóch latach Tadeusz ciężko zachorował. 
W tym czasie staraliśmy się odwiedzać Go jak najczęściej i udzie-
lać mu możliwej pomocy, wspierając Go w chorobie. Niestety 
choroba Go pokonała. Tadeusz zmarł 9 sierpnia 2019 r. 

Pogrzeb odbył się 21 sierpnia 2019 r. na Cmentarzu 
Centralnym w Gliwicach w asyście sztandaru Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich. W tym dniu została także odpra-
wiona Msza św. w kościele pw. Wszystkich Świętych w Gliwi-
cach. Uroczystości pogrzebowe prowadzili proboszcz Parafii 
Wszystkich Świętych, ksiądz Bernard Frank, oraz siostrzeniec 
Tadeusza, ksiądz Zbigniew Janczewski, profesor Uniwersytetu 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na cmen-
tarzu żegnała Go Rodzina i bardzo liczne grono Jego kolegów, 
przyjaciół, znajomych i sąsiadów.

Opracowali: 
mgr inż. Krzysztof Kolonko i mgr inż. Ludwik Pinko 




