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Mgr inż. Józef Łuszczek urodził się w dniu 27.05.1933r. w podkrakowskich 

Bielanach. Pochodził z wieloletniej rodziny, jego ojciec Jan zmarł w latach 30-tych, więc lata 

dzieciństwa nie należały do łatwych. Naukę w szkole podstawowej 7-mio klasowej w 

Krakowie przy ul. Słonecznej rozpoczął w czasie okupacji w 1940r. a ukończył w 1947r. Już 

jako kilkunastoletni chłopiec postanowił, że zostanie energetykiem i w 1947r. rozpoczął 

naukę w Gimnazjum Przemysłowo-Energetycznym w Krakowie. W ramach zajęć 

praktycznych uczestniczył w wykonywaniu remontów urządzeń elektrycznych w energetyce 

zawodowej oraz elektryfikacji wsi Checznarowice koło Zatoru. 

Nauka w gimnazjum kończyła się egzaminem teoretycznym i zawodowym. Część 

zawodowa polegała na wykonaniu wspólnie z kolegami napowietrznej linii niskiego napięcia 

do zasilania ogrodu zoologicznego w Lasku Wolskim w Krakowie. Po ukończeniu szkoły 

otrzymał dyplom czeladnika w zakresie elektrycznym (mała matura).  

Przed rozpoczęciem nauki w Liceum Energetycznym w okresie wakacji podjął pracę w 

Zakładzie Energetycznym Okręgu Krakowskiego w Krakowie. Wraz z brygadą został 

oddelegowany do wykonywania prac przy remoncie kapitalnym napowietrznej linii 

wysokiego napięcia 30 kV Bochnia – Marwałd. Jako pracownik z dyplomem czeladnika, 

uczestniczył w pracach związanych z tym remontem, łącznie z robotami na wysokości. 

Pierwsza praca, niezależnie od korzyści finansowych, dawała mu dużo zadowolenia i 

satysfakcji osobistych. 

Z uwagi na trudne warunki materialne oraz fakt, że zajęcia odbywały się w godzinach 

popołudniowych, uzyskał od Dyrektora szkoły zgodę na równoczesne uczęszczanie na zajęcia 

szkolne i pracę zawodową w Zakładzie Energetycznym.      

W szkole do której uczęszczał prowadzone były również zajęcia sportowe. Za sprawą 

prowadzącego zajęcia nauczyciela, utworzonych zostało wiele sekcji sportowych. Józef 

Łuszczek zainteresował się sekcją narciarską i bokserską, brał udział w różnych 



zgrupowaniach i zawodach, w tym między innymi w Mistrzostwach Polski Juniorów w 

Krynicy (bieg płaski oraz skoki narciarskie) oraz meczu bokserskim z okazji otwarcia klubu 

w Trzebini k/Krakowa.  

Liceum Energetyczne ukończył w roku 1952, uzyskując dyplom technika elektryka.  

Jako technik w dalszym ciągu pracował zawodowo w Zakładzie Energetycznym. W tym 

czasie awansował na stanowisko Kierownika Sekcji Sieci Energetycznych. 

Po zdaniu egzaminu rozpoczął studia wieczorowe na Akademii Górniczo Hutniczej w 

Krakowie, gdzie w roku 1956 uzyskał tytuł inżyniera elektryka a na studiach zaocznych 2-

letnich w roku 1981 uzyskał poszerzenie wykształcenia o stopień magistra. 

W roku 1954 będąc jeszcze studentem, w Zakładzie awansował na stanowisko Kierownika 

Rejonu Energetycznego. W tym czasie w grupie kierowników Rejonów był najmłodszym 

kierownikiem.  

W 1958r.  inż. J. Łuszczek zorały przeniesiony do pracy w Dyrekcji Zakładu, na stanowisko 

kierownika Służby Linii i Stacji. 

W tym samym roku podjął dodatkowe zajęcia w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Krakowie, 

jako nauczyciel matematyki i fizyki a następnie w roku 1960 w Technikum Energetycznym, 

jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. 

Lata 1952 - 1954, to okres żywiołowej elektryfikacji w kraju. Posiadając doświadczenie 

zawodowe i teoretyczne, wykonywał na zlecenie prywatne i państwowe, projekty dla budowy 

instalacji elektrycznych, w budownictwie powszechnym, linii elektrycznych wysokiego i 

niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych.  

W roku 1962 został członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich.    

W roku l963 uzyskał uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi oraz w 

roku 1973 uprawnienia do sporządzenia wszelkiego rodzaju projektów instalacji i urządzeń 

elektrycznych. 

Pracując na nowym stanowisku, zaangażował się w organizację życia sportowego w 

Zakładzie Energetycznym. Powstały w tym czasie między innymi sekcje: siatkówki męskiej i 

żeńskiej, piłki nożnej, brydża sportowego i różne sekcje lekkoatletyczne. Prowadzone były 

zawody między Rejonami Energetycznymi oraz między Zakładami w okręgu południowym. 

Do roku 1974 pracował na stanowisku Kierownika Sekcji Koncepcji i Rozwoju Sieci. 

W połowie roku 1974, w ramach porozumienia między zakładami, przeszedł do pracy w 

Przedsiębiorstwie Budownictwa Energetycznego „Elbud" w Krakowie, na stanowisko 

Kierownika Działu Inwestycji. Organizacyjnie do „Elbudu" Kraków, należały Zakłady 



zajmujące się budową sieci najwyższych napięć, z siedzibą w Warszawie, Gdańsku, 

Poznaniu, Katowicach, Krakowie, oraz Zakłady Zaplecza w Wieluniu, Rawiczu i Przemyślu.  

Dział Inwestycji, odpowiedzialny był za przygotowanie dokumentacji dla rozbudowy 

zaplecza oraz realizację budowy nowych Zakładów, w tym np. Zakładu Konstrukcji 

Stalowych Kozienice i Zakładu Elementów Betonowych w Przemyślu. 

Nowy zakres działalności w Przedsiębiorstwie „Elbud", wymagał bieżącej współpracy z 

Biurami Projektów i Przedsiębiorstwami Budowlanymi, co pozwalało na wzbogacenie  i  

poszerzenie doświadczeń zawodowych. Jedyną trudnością były ciągłe wyjazdy w rozległy 

teren, w tym do jednostki nadzorującej w Ministerstwie Energetyki w Warszawie. 

Mimo znacznych obowiązków zawodowych  kontynuował rozpoczętą w roku 1958 pracę w 

szkolnictwie, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz podjął dodatkowo w godzinach 

wieczornych pracę w Biurze Projektów Kolejowych i Biurze Projektów Budownictwa 

Wiejskiego na stanowisku „weryfikatora projektów" z zakresu energetyki.  

Z pracy w szkolnictwie był bardzo zadowolony, bowiem korzystna była zarówno dla 

nauczyciela, gdyż wymagała bieżącego śledzenia nowości technicznych, jak i dla młodzieży, 

której niezależnie od wiadomości programowych przekazywane były na bieżąco aktualne 

informacje z zakresu postępu w energetyce.   

W roku 1983 po reorganizacji ELBUDU mgr inż. Józef Łuszczek w wyniku porozumienia 

stron miedzy zakładami, przeszedł do pracy w Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektrycznych 

Kraków, na stanowisko Kierownika Rejonu.  

W roku 1986, po uzyskaniu zgody Dyrektora ZWSE, wyjechał do pracy w Iraku. Tam 

pracował przez okres 1-roku a do jego obowiązków należało utrzymanie i eksploatacja 

urządzeń elektrycznych w kombinacie chemicznym „ALKAIM". 

W 1993r. powołany został w ZWSE, na stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych i 

następnie, na Dyrektora Marketingu. W tym okresie pełniąc to stanowisko zmuszony był 

zrezygnować z wszystkich dodatkowych zajęć. 

W okresie pracy zawodowej, nagradzany był wieloma wyróżnieniami i dyplomami, między 

innymi: 

− Srebrną Odznaką „Zasłużony Dla Energetyki” - (1979r.), 

− Srebrnym „Krzyżem Zasługi” - (1980r.), 

− Złotą Odznaką „Zasłużony Dla Energetyki" - (1984r.),  

− Złotym „Krzyżem Zasługi” - (1985r.). 

 



W roku 1998 po uroczystym pożegnaniu przeszedł na emeryturę. 

Od początku emerytury do końca 2006r. pracował na 3/4 etatu w Wojskowej Agencji 

Mieszkaniowej, na stanowisku specjalisty do spraw energetycznych i starszego inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Do jego obowiązków należała eksploatacja i utrzymanie instalacji 

elektrycznych w budynkach zasiedlonych przez żołnierzy zawodowych. 

W tym czasie był członkiem Małopolskiej Okręgowej Inżynierów Budownictwa. 

Równocześnie w roku 1998, został powołany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 

członka komisji kwalifikacyjnej przy Stowarzyszeniu Energetyków Polskich. 

W roku 2006 Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich nadał mgr inż. J. 

Łuszczkowi tytuł rzeczoznawcy SEP w zakresie „ Instalacje i Urządzenia Elektryczne" oraz 

„Sieci Elektryczne". 

W Stowarzyszeniu Elektryków Polskich otrzymał różne wyróżnienia i odznaczenia, między 

innymi: 

− Srebrną Odznakę Honorową SEP - ( 2007r.)  

− Srebrną Odznakę Honorową NOT - (2011r.) 

− Złotą Odznakę Honorową SEP - (2012r.) 

− Medal im. prof. Hoffmanna - (2011r.) 

− Medal im. prof. Pożaryskiego - (2013r.) 

− Medal im. prof. Groszkowskiego - (2015r.) 

Posiadając doświadczenie teoretyczne i zawodowe podjął od roku 2008 pracę dodatkową na 

częściowym etacie w Przedsiębiorstwie Plan Elektro „Kompleksowe Usługi Elektryczne w 

Rabce" w charakterze projektant - sprawdzający. 

W latach 2009-2012 na zlecenie KOB Sp. j. w Warszawie zajmował się wykonywaniem 

okresowych kontroli instalacji elektrycznych obiektów budowlanych w Bankach na terenie 

Polski południowej. 

Pomimo problemów zdrowotnych niemal do ostatnich chwil był zaangażowany w pracę 

Komisji Kwalifikacyjnej nr 130 przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich w Krakowie. 

Mgr inż. Józef Łuszczek zmarł w wieku 85 lat w Krakowie w dniu 24 czerwca 2018r. 

Pochowany został w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Salwatorskim w dniu 27.06.2018r., 

żegnany przez rodzinę oraz licznie przybyłych współpracowników z TD S.A., ZWSE oraz z 

Oddziału Krakowskiego SEP. 



Pożegnaliśmy wybitnego elektroenergetyka praktyka i pedagoga, współtwórcę wielu 

obiektów elektroenergetycznych w Polsce południowej, a jednocześnie człowieka skromnego, 

uczynnego i życzliwego. 

Cześć Jego Pamięci! 

Jan Strzałka 
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