profesor Jerzy Kucharczyk
profesor Jerzy Kucharczyk urodził się 17 marca 1914 roku w Leszczynach zmarł w 2000 roku. Jego
ojciec był pracownikiem kopalni Chwałowice. W 1933 roku ukończył Państwowe Gimnazjum w
Rybniku i w tym samym roku rozpoczął studia wyższe w Akademii Górniczej w Krakowie – przerwane
na skutek wybuchu II wojny światowej.
Po zakończeniu wojny wrócił z pracy przymusowej w Niemczech i kontynuował naukę w AG w
Krakowie gdzie ukończył studia i uzyskał dyplom magistra inżyniera. Pracę zawodową rozpoczął w
Kopalni Chwałowice, później pracował w kopalni Rymer w Niedobczycach jako z-ca dyrektora oraz w
kopalni w Boguszowicach.
W 1954 roku został powołany do pracy w Ministerstwie Górnictwa na stanowisko wicedyrektora a
później dyrektora Departamentu Inwestycji.
Po 6-latach pracy w MG powierzono mu stanowisko dyrektora Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu
Węglowego. W 1974 powraca do Ministerstwa Górnictwa na stanowisko pierwszego z-cy ministra
górnictwa i energetyki które pełni do 1976 roku zaś potem przez 3 lata pełnił funkcję
przewodniczącego Państwowej Rady Górnictwa przy Urzędzie Rady Ministrów.
Profesor Jerzy Kucharczyk piastował jeszcze wiele funkcji w przemyśle wydobywczym węgla
kamiennego, energetyce, szkolnictwie wyższym a także brał aktywny udział w organizacjach o
charkterze społecznym.
Największe zasługi prof. Jerzego Kucharczyka - to ogromny, jego osobisty wkład , w dynamiczny
rozwój Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) ( największy okręg
przemysłowy Polski.) na obszarze związanym z działalnością Rybnickiego Zjednoczenia
PW ( ROW) .
Uważał, że w tym regionie nie wystarczy zbudowanie dla górników i ich rodzin kilkunastu
osiedli mieszkaniowych, szpitala górniczego mnóstwo ośrodków służby zdrowia wielu
domów kultury.
Z jego inicjatywy zbudowano lotnisko oraz powołano Aeuroklub ROW. Za Jego czasów
utworzono filię Politechniki Gliwickiej w Rybniku,powołano Filharmonię ROW.
Wspierał działalność Teatru Ziemi Rybnickiej, Szkoły Muzycznej, sport a szczególnie KS
ROW Rybnik.
Osobiście wspierał jeszcze wiele innych projektów
Zasłużony Człowiek – Ślązak godny najwyższego poważania
Uwaga:
1. Jest wiele informacji o wybitnym Ślązaku prof. Jerzym Kucharczyku umieszczanych
przy różnych znaczących okazjach i przez różne organizacje społeczne i instytucje, z
którymi warto się zapoznać,
2. Nie zasłużył sobie jednak, ten wybitny Człowiek – Ślązak, działający nieraz na
granicy prawa na rzecz mieszkańców Śląska , ROW – u a szczególnie Rybnika, do
opracowania informacji zbiorczej o Jego działalności przez Wikipedię.

3. Dziwne ale symptomatyczne. A może się mylimy?.

