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Prof. Józef Góralczyk nie ¿yje
5 listopada zmar³ prof. dr hab. Józef Andrzej Góralczy, Senator RP I kadencji,
od 1980 roku cz³onek NSZZ Solidarnoæ.
Prof. dr hab. Józef Góralczyk
urodzi³ siê 14 marca 1924 r. w
Krakowie ( syn Juliana i Antoniny
z d. Romañskiej). Dzieciñstwo
spêdzi³ w domu rodzinnym w
Alwarii i Krakowie. Od szóstego
roku ¿ycia uczêszcza³ do
publicznych szkó³ powszechnych,
a po ukoñczeniu szóstej klasy
zosta³ przyjêty do Pañstwowego
Gimnazjum i Liceum im. ks.
Marcina
Wadowity
w
Wadowicach. W czasie gdy Józef
Góralczyk by³ uczniem klasy pierwszej i drugiej, Karol Wojty³a
uczêszcza³ do klasy siódmej i ósmej, st¹d znajomoæ z
przysz³ym papie¿em. W okresie studiów i pos³ugi biskupiej
Karola Wojty³y, Józef Góralczyk spotyka³ siê z nim w
Krakowie. Po wyborze na Stolicê Piotrow¹ Jana Paw³a II
nadal utrzymywa³ kontakty, ale g³ównie korespondencyjne.
W 1939 r. wst¹pi³ do Ochotniczej S³u¿by Obserwatorów
Przeciwlotniczych. Od po³owy sierpnia, a¿ do wkroczenia
wojsk niemieckich pe³ni³ dy¿ury w punkcie obserwacyjnym
przy Rynku w Alwerni.
We wrzeniu 1941 r. zosta³ przyjêty do Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Czernichowie. Po ukoñczeniu
szko³y czernichowskiej w 1943 roku, zosta³ zatrudniony jako
praktykant w maj¹tku ziemskim Izdebnik (pow. wadowicki).
Jednoczenie podj¹³ tajne studia rolnicze na UJ, które
ukoñczy³ w 1946 r.
Z pocz¹tkiem nauki w Czernichowie wst¹pi³ do
konspiracyjnej katolickiej organizacji polityczno  wojskowej
Unia, przyjmuj¹c pseudonim Orlik. Pion wojskowy Unii,
zwany Polskim Wojskiem Unijnym, zosta³ latem 1942 r.
wcielony do AK. Podczas nauki w Czernichowie zosta³
elewem konspiracyjnej Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty AK,
która ukoñczy³ jako strzelec z cenzusem. Latem 1944 r.
otrzyma³ przydzia³ do oddzia³u partyzanckiego kryptonim
Limba. Wówczas prowadzi³ samodzielnie wywiad liniowy,
wykonywa³ rozkazy dotycz¹ce sabota¿u wojskowego i
gospodarczego. Awansowa³ do stopnia kpr. podchor¹¿ego.
W 1951 r. uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk rolniczych,
a w 1962 stopieñ doktora habilitowanego. Og³osi³ 172 prace

naukowe, jest autorem 36 publikacji ksi¹¿kowych,
wspó³autorem 25 prac zbiorowych, 60 ekspertyz. W uznaniu
bogatego dorobku naukowego Rada Pañstwa w 1971
r. przyzna³a Józefowi Góralczykowi tytu³ profesora
nadzwyczajnego nauk ekonomicznych.
Od 1962 r. a¿ do przejcia na emeryturê w grudniu 1981 r.
pracowa³ w Instytucie l¹skim w Opolu. By³ organizatorem i
d³ugoletnim kierownikiem Zak³adu Ekonomiki Rolnictwa,
wicedyrektorem Instytutu, a od stycznia do kwietnia 1976 r.
pe³ni³ obowi¹zki dyrektora.
W 1980 roku Józef Góralczyk wst¹pi³ do NSZZ
Solidarnoæ. By³ cz³onkiem Komisji Zak³adowej w
Instytucie l¹skim, a od 1995 r. cz³onkiem Komisji Zak³adowej
Emerytów i Rencistów w Opolu. By³ doradc¹-ekspertem
Solidarnoci Rolników Indywidualnych w Opolu i otrzyma³
zaszczytn¹ godnoæ cz³onka honorowego. Piastowa³ funkcjê
doradcy Tymczasowej Krajowej Rady Rolników S. W 1984
r. rozpocz¹³ wspó³pracê z duszpasterstwem rolników. Od 1988
r. wszed³ w sk³ad Komisji Episkopatu Polski ds.
Duszpasterstwa Rolników.
W latach 1989 - 1991 Józef Góralczyk by³ senatorem. W
wyborach 4 czerwca 1989 r. kandydowa³ z list Komitetu
Obywatelskiego przy przewodnicz¹cym NSZZ Solidarnoæ
Lechu Wa³êsie. Otrzyma³ ponad 22 tys. (62,25 %) g³osów
oddanych na Opolszczynie. W pracach Senatu by³ bardzo
aktywny. Dzia³a³ w Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji
Inicjatyw i Prac Ustawodawczych.
Za osi¹gniêcia naukowe, zawodowe i prace spo³eczne
zosta³ uhonorowany licznymi odznaczeniami i nagrodami.
Otrzyma³ m.in. Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Odznakê Zas³u¿ony Opolszczynie.
Za udzia³ w walce z okupantem niemieckim podczas drugiej
wojny wiatowej Józef Góralczyk zosta³ odznaczony m.in.
Krzy¿em Armii Krajowej, Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi z
Mieczami. W 1992 r. awansowa³ na stopieñ podporucznika,
a w 2000 r. porucznika.
Prof. Góralczyk zmar³ w szpitalu w Kolu, najprawdopodobniej na zawa³ serca, chocia¿ by³ ju¿ wczeniej bardzo
schorowany. Zosta³ pochowany w rodzinnym grobowców
na Cmentarzu Bronowickim w Krakowie. W pogrzebie uczestniczy³a delegacja Zarz¹du Regionu NSZZ Solidarnoæ l¹ska Opolskiego z pocztem sztandarowym.
red.

Rondo Solidarnoci

12 padziernika br. uroczycie nadano nazwê nowo
wybudowanemu rondu w Brzegu  jest to obecnie Rondo
Solidarnoci.
Uroczystoæ rozpocz¹³ burmistrz Brzegu Wojciech
Huczyñski, który mówi³ m.in., ¿e Rondo Solidarnoci ³¹cz¹ce
ulice: Armii Krajowej, Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego oraz
Jana Paw³a II w naturalny sposób ³¹czy te ulice i nawi¹zuje
do nazw historycznych.
Rondo pob³ogos³awi³ ksi¹dz pra³at Boles³aw Robaczek.
Chwilê póniej, uroczystego otwarcia ronda i ods³oniêcia
wstêgi na obrêczy z nazw¹ Solidarnoæ dokonali: burmistrz
Wojciech Huczyñski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Brzegu Janusz Gil oraz dzia³acze NSZZ Solidarnoæ 
przewodnicz¹cy Regionu Dolnol¹skiego Janusz £aznowski,
przewodnicz¹cy Regionu l¹ska Opolskiego Jan Kurasiewicz
oraz Kazimierz Koz³owski  przewodnicz¹cy brzeskiej
Solidarnoci.
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