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W dniu 30 marca 2017 roku zmarł nasz kolega i przyjaciel dr inż. Bolesław J. Gaziński – znany specjalista i działacz naukowo-techniczny w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji. W latach 1966-1972 studiował na Politechnice Poznańskiej na
Wydziale Budowy Maszyn, gdzie otrzymał dyplom magistra inżyniera z zakresu
Energetyki Cieplnej nowej specjalizacji - Gazownictwo. Z Politechniką Poznańską związał się na dłużej. Przez kolejne 20 lat pracował w Zakładzie Ogrzewnictwa i Klimatyzacji na Wydziale Budownictwa Lądowego, prowadząc wykłady
z urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych oraz podstaw chłodnictwa. W 1979
roku obronił pracę doktorską z zakresu stosowania instalacji chłodniczych i grzejnych w klimatyzacji. W czasie pracy na poznańskiej uczelni technicznej 17-krotnie otrzymywał nagrodę Rektora Politechniki. Jego praca związana z wydaniem
książki nt. klimatu pomieszczeń trzody chlewnej została uhonorowana w 1989
roku nagrodą II Stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaraz po studiach, w grudniu 1972 roku, Bolesław Gaziński wstąpił do koła SIMP Politechniki
Poznańskiej. Od 1974 roku brał czynny udział w przygotowaniu konferencji branżowej Dni Chłodnictwa przez Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP. W latach
1979 – 1984 był Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego „Dni Chłodnictwa”, a od
1985 roku Przewodniczącym tego Komitetu. Jego aktywność została doceniona
i w 1979 roku został wybrany członkiem Zarządu Sekcji. W tym samym roku uzyskał tytuł Rzeczoznawcy SIMP. Od 1983
roku pełnił funkcję wice przewodniczącego Sekcji, inicjując w tym czasie m.in. nową formę konferencji Dni Chłodnictwa.
W 1986 roku został Przewodniczącym Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji i pełnił tą funkcję do 2009 r (w tym czasie sekcja
została przekształcona w Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP). W 2008 roku odbyły się XL
„Dni Chłodnictwa”, jako Kongres Międzynarodowy, pod patronatem Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa z siedzibą w Paryżu. Obecnie konferencja naukowo-techniczna Dni Chłodnictwa znana jest branżystom z całej Polski. Stanowi
tradycyjne miejsce spotkań i wzajemnej wymiany doświadczeń pracowników nauki, praktyków, przedstawicieli producentów, projektantów, wykonawców oraz serwisantów.
Aktywność członkowska i zdobywane przez lata doświadczenie w poznańskim kole i sekcji SIMP, a także znajomość
problematyki podejmowanej w działaniach stowarzyszenia skutkowały wyborem Bolesława Gazińskiego na Przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP. Funkcję tę pełnił od 2010 do
2014 roku, po czym wyróżniono go tytułem Honorowego Prezesa TCHKiPC. W latach 1987-1988 pracował jako projektant
w Biurze Projektów Przemysłu Cukierniczego „Cukroprojekt” w Poznaniu, gdzie zdobywał kolejne doświadczenia zawodowe.
W 1988 roku założył firmę SYSTHERM i przez blisko 30. kolejnych lat doprowadził do osiągnięcia przez nią znaczącej
pozycji w polskiej branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Dziś SYSTHERM, jako grupa spółek zatrudniająca ponad 110
osób, obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju, dystrybuując urządzenia HVACR światowych producentów i oferując
kompleksowe usługi z zakresu projektowania, montażu i serwisu instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
W okresie pracy w Politechnice, a później przez 29 lat prowadzenia firmy, Bolesław Gaziński zdobywał także doświadczenia związane z badaniami, projektowaniem, budową, naprawami oraz eksploatacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
W 1989 roku zaprojektował, wraz z zespołem pracowników firmy SYSTHERM i Politechniki Poznańskiej, instalację
grzewczą z pompą ciepła o mocy 2,7 MW dla Zakładów Mięsnych w Przylepie koło Zielonej Góry. Instalacja została oddana do eksploatacji w 1991 r.
W czasie działalności zawodowej, jako pracownik Politechniki, a następnie Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich i Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz biegły sądowy
(od 2008 roku) wykonał ponad 150 ekspertyz technicznych, a także ponad 50 opinii dla sądów. Był pomysłodawcą Podyplomowego Studium Chłodnictwa i Klimatyzacji na Politechnice Poznańskiej, gdzie pełnił również rolę wykładowcy.
Na początku lat 90-tych Bolesław Gaziński stał się twórcą systemu szkoleń dla projektantów i monterów instalacji
chłodniczych i klimatyzacyjnych prowadzonych przez SYSTHERM, a następnie w 2004 roku inicjatorem powstania Regionalnego Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Poznaniu pod egidą Krajowego Forum Chłodnictwa, akredytowanego przez
Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Naturalną konsekwencją tych działań, stało się uzyskanie przez Grupę SYSTHERM
akredytacji UDT (tuż po wejściu w życie ustawy F-gazowej w 2016 roku), umożliwiającej prowadzenie szkoleń i egzaminów w zakresie certyfikacji personelu.
Bolesław Gaziński jest autorem i współautorem wielu książek i publikacji, w tym ponad 170 z dziedziny chłodnictwa
i klimatyzacji publikowanych zarówno w prasie krajowej jak i zagranicznej. W latach 2008 do 2016 r. był członkiem Rady
Programowej miesięcznika „Chłodnictwo”. Przez trzy kadencje zasiadał w zarządzie Krajowego Forum Chłodnictwa.
Odznaczany wielokrotnie za działalność zawodową i społeczną, m.in. Honorową Odznaką Miasta Poznania, Złotą
Odznaką Honorową SIMP, Medalem z Okazji 75-lecia SIMP. We wrześniu 2016 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zasługi w działalności na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, a dzień przed śmiercią medalem Zasłużonych dla POPON (Polskiej Organizacji
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych), z racji wieloletniego wspierania zawodowego osób z dysfunkcjami fizycznymi
i psychicznymi.
Pozostawił po sobie bogatą spuściznę naukową, techniczną, oraz stał się inspirację dla kilku pokoleń osób zajmujących
się zawodowo chłodnictwem i klimatyzacją, dziś kontynuujących jego życiową pasję.
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