Alojzy Mucha - wspomnienie
Alojzy Mucha urodził się 28 listopada 1916r. w Morawskiej Ostrawie. Po
ukończeniu szkoły wydziałowej w 1931 r. został przyjęty do słynnej wówczas
w Czechosłowacji Batowskiej Szkoły Pracy w Zlinie. Jako absolwenta ten szkoły
w roku 1934 przeniesiono do pracy w Instytucie Badawczym Garbarstwa w
Otrokowicach, a następnie laboratorium wyrobów gumowych. Równocześnie
uczęszczał na szkolenie z zakresu chemii wyrobów gumowych. W nowo
wybudowanych w tym czasie przez Batę w jego zagranicznych fabrykach /równieŜ
w Chełmku/, produkcję rozpoczynano zazwyczaj od obuwia całe gumowego i
tekstylno – gumowego. Było, więc duŜe zapotrzebowanie na fachowców w tej
dziedzinie.
Po przyjeździe do Polski Alojzy Mucha od 1937r. został zatrudniony w f-ce
„Bata” w Chełmku – w nowo zorganizowanym laboratorium. W początkowym okresie
laboratorium to słuŜyło do obsługi produkcji wyrobów gumowych, w późniejszym
okresie zostało przekształcone w laboratorium zakładowe i objęto swoją działalnością
takŜe produkcję obuwia skórzanego. W latach okupacji A. Mucha pracował
w gumowni jako robotnik fizyczny. Po wyzwoleniu do roku 1950 pełnił funkcję
kierownika produkcji wydziału wyrobów gumowych, następnie pracował na
stanowisku asystenta produkcji. W roku 1955 uczestniczył w uruchomieniu
Nowatorskich Zakładów Obuwia.
W roku 1953 A. Mucha otrzymał Nagrodę Państwową zespołową III stopnia
w dziedzinie postępu technicznego za opracowanie, przygotowanie i wprowadzenie
do produkcji gumy podeszwowej mikrekomórkowej. W 1959 ukończył zaocznie
Technikum Przemysłu Gumowego w Poznaniu, uzyskując tytuł zawodowy technik –
technolog wyrobów gumowych.
W latach 1957 – 1960 A. Mucha /zajmował stanowisko/ głównego inŜyniera
ruchu, a następnie kierował pracą wydziału przygotowania produkcji. W roku 1962
powierzono mu stanowisko dyrektora do spraw produkcji. Do roku 1966 w zasięgu
Jego działania były zagadnienia produkcyjne całego kombinatu łącznie z garbarniami.
Od roku 1974 do przejścia na emeryturę w 1981 roku kierował zakładem badawczo –
rozwojowym. Jako emeryt nadal pracował w niepełnym wymiarze godzin w zakładzie
badawczo – rozwojowym na stanowisku asystenta dyrektora do 1991 r.
Alojzy Mucha za ogromne zasługi wniesione dla rozwoju przemysłu
obuwniczego otrzymał w ciągu prawie 60 letniej kariery zawodowej szereg odznaczeń
i wyróŜnień. Warto przytoczyć przynajmniej niektóre z nich: KrzyŜ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty KrzyŜ Zasługi, Srebrna i Złota Odznaka NOT, Medal
30 i 40-lecia, Nagroda Państwowa III stopnia, ZasłuŜony Pracownik Przemysłu
Lekkiego Weteran Walk o Niepodległość…
Będąc na emeryturze Alojzy Mucha Swój wolny czas poświęcił pracy
społecznej. Jako „batowiec” był jednym z inicjatorów i współzałoŜycielem Klubu Idei
Tomasza Baty w Chełmku, który rozpoczął swoją działalność 1993 r. Od początku był
aktywnym członkiem Klubu – piastował róŜne funkcje, m.in. przez 10 lat redagował
kwartalnik Stowarzyszenia „Biuletyn”. Z ramienia Klubu nawiązał współpracę
z bratnimi Klubami Absolwentów Batowskiej Szkoły w Czechach i na Słowacji.
W ostatnich latach Ŝycia Klub Idei Tomasza Baty wybrał kol. Alojzego Muchę na
Honorowego Prezesa.

28 marca 2005 r. zmarł Alojzy Mucha. Odszedł na zawsze jeden z najbardziej
zasłuŜonych pracowników zakładów obuwniczych w Chełmku. Wszystko co
najcenniejsze posiadał: wiedzę, zdolności zawodowe i umiejętności organizacyjne
przez 60 lat swojej kariery zawodowej przekazywał dla wspólnego dobra.
31 marca br. Liczni mieszkańcy Chełmka poŜegnali ś.p. Alojzego Muchę, składając
na grobie kwiaty i wieńce oddali Mu cześć i hołd, tym dziękowali Mu za Jego
ogromny wkład pracy dla zakładu obuwniczego, obuwniczego tym samym dla
rozwoju Chełmka.
Prezes Klubu Idei Tomasza Baty – mgr inŜ. E. Krupa nad grobem Zmarłego
między innymi powiedział: „Zgromadziliśmy się w ostatni dzień marcowy na
chełmeckim cmentarzu, towarzysząc w ostatniej drodze ś.p. Alojzego Muchy.”
„ W swojej karierze zawodowej przeszedł przez wszystkie szczeble od laboranta aŜ
do stanowiska dyrektora d/s produkcji. Alojzy Mucha – wychowanek batowskiej
szkoły swoją pracą w Chełmku wniósł znaczący wkład w jego rozwój, który przyczynił
się iŜ nasza miejscowość stała się miastem znanym z przemysłowej produkcji obuwia
nie tylko w Polsce. Był wielkim orędownikiem i propagatorem idei Tomasza Baty,
które to do dnia dzisiejszego są aktualne i nie tylko w przemyśle obuwniczym. Dziś
wraz z gronem koleŜanek i kolegów Klubu, przybyłych tutaj, chylimy głowy nad
Twoim grobem i Ŝegnamy Cię słowami:
„Wiecznym odpoczynek racz Mu dać Panie”. ZłoŜone przez nas kwiaty na Twoim
grobie niech będą wyrazem hołdu, jaki Ci składa Klub. Niech ziemia chełmecka,
na której spędziłeś większość Ŝycia, lekką Ci będzie teraz Cię przygarniając. Pamięć
o Tobie zachowamy na zawsze w naszych sercach. Rodzinie zmarłego składamy
wyrazy współczucia i pozostajemy razem z Wami w Ŝalu po odejściu na zawsze
drogiego nam ś.p. Alojzego Muchy”
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