
Jozef Goralczyk
Senator z wojewbdztwa opolskiego

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymal 222220 gtosow, czyli 62,25% oddanych gtosow, waznych
(356979).

Cztonek Komisji: Gospodarki Narodowej;
Inicjatyw i Prac Ustawodawczych.

Urodzit si§ 14.03.1924 w Krakowie w rodzinie o trady-
cjach patriotyczno-powstariczych. Ojciec Julian uprawiat
rzemiosto artystyczne.

Wybuch wojny w 1939 oderwat go od nauki po trzeciej
klasie gimnazjum w Wadowicach, gdzie przyjaznit sie. z
Karolem Wojtyla. Przez krotki czas petnit sfuzbe. w obro-
nie przeciwlotniczej. Do 1941 pracowatjako robotnik w
kamieniotomach pod Alwernia, potem w majatku Izdeb-
nik. W 1942—1943 ukohczyt kurs podchorazych AK, na-
ste.pnie stuzyt w oddziale ,,Limba", petniac funkcje wy-
wiadowcze; odznaczony Brazowym Krzyzem Zastugi z
Mieczami. W 1943 ukonczyi Liceum Rolnicze w Czerni-
chowie k. Krakowa i podjat tajne studia rolnicze, ktore
ukohczyl w 1946 na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu
Jagielloiiskiego. W 1951 uzyskattu doktorat nauk rolni-
czych, a habilitacje. w 1964 na Wydziale Rolniczym Wyz-
szej Szkoty Rolniczej we Wroctawiu. W1971 zostat mia-
nowany prof, nadzwyczajnym nauk ekonomicznych.

W 1945—1948 pracowat jako asystent na UJ i w Wyz-
szej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, pet-
niac jednoczesnie do 1946 obowiazki inspektora hodowli
nasion w Udyczy k. Krakowa. Naste,pnie przez rok byt
nauczycielem w Liceum Rolniczym w Czechowicach i w
Nakle Slaskim, w 1949—1953 kierownikiem wydziafu
planowania w okr^gowym Zarzadzie PGR w Opolu, a w
1953—1961 pracownikiern naukowym i dyrektorem zakta-
du doswiadczalnego Instytutu Zootechniki. Od 1962 pra-
cownik Instytutu Slaskiego w Opolu, byt kierownikiem za-
ktadu, wicedyrektorem Instytutu i profesorem. W grudniu
1981 przeszedl na emerytur?. Uczestniczyt w pracy wie-
lu komitetow PAN: Ziem Gorskich, Badah Rejonow
Uprzemystowionych, Ekonomiki Rolnictwa, Przestrzen-
nego Zagospodarowania Kraju, Techniki Rolniczej, Inzy-
nierii Srodowiska, by) zatozycielem Komisji Nauk Rolni-
czych — Oddziat PAN Katowice oraz opolskiego od-
dziatu Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych. Od 1970
uczestniczy w pracach Mi^dzynarodowego Komitetu
Naukowej Organizacji Pracy w Rolnictwie, od 1975 jest

czlonkiem Szwajcarskiego Towarzystwa Racjonalizacji i
Gospodarki w Zagrodzie. Autor 36 publikacji ksiazko-
wych, m.in.: Progresywne formy rolniczego uzytkowania
z/em/(1985) i Kierunki produkcji rolniczej dla obszamw
chronionych (1988) oraz ok. 200 artykutow naukowych i
popularnonaukowych.

W 1980 wstapi) do NSZZ ,,S" w Instytucie Slaskim,
pomagat w tworzeniu ,,S" rolniczej w Opolu. Od 1984
wspotpracownik duszpasterstwa rolnikow, potem dorad-
ca Tymczasowej Krajowej Rady Rolnikow ,.S", cztonek
Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolnikow.
Cztonek KIK i Towarzystwa Gospodarczego w Warsza-
wie, cztonek-zatozycie! i cztonek zarzadu Unii Gospodar-
czej.

Zonaty; zona Maria jest doktorem nauk rolniczych; ma
dwoje dzieci — corka Anna jest etnografem, syn Andrzej
fizykiem i pedagogiem — oraz troje wnukow.


