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           Urodził się 16 października 1924 r. w Gaszynie pow. Wieluń w rodzinie małorolnego chłopa. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej i wybuchu wojny, zostaje w 1940 r. wywieziony na przymusowe 
roboty rolne do Niemiec. W 1945 r. osiedla się we Wrocławiu i zostaje zatrudniony w PAFAWAGU 
jako  pomocnik  ślusarza.  Rok  później  rozpoczyna  naukę  w  szkole  średniej  prowadzonej  przez 
Towarzystwo  Uniwersytetów  Robotniczych.  W  1949  r.  podejmuje  studia  w  Wyższej  Szkole 
Administracji Gospodarczej w Katowicach, po I roku przenosi się do wrocławskiej Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej.  Działacz  Związku  Akademickiej  Młodzieży  Polskiej.  W  1950  r.  uczestniczył 
w kongresie organizacji studenckich, na którym powołano Zrzeszenie Studentów Polskich. Od III 
roku studiów jest asystentem w katedrze Ekonomii Politycznej WSE, na której w 1955 r. uzzyskuje 
tytuł magistra.  
            W ramach nakazu pracy został skierowany w charakterze wykładowcy ekonomii politycznej 
na  Akademii  Wychowania  Fizycznego.  W okresie  destalinizacji  i  zawieszenia  dotychczasowego 
praogramu  nauk  społecznych,  zostaje  skierowany  do  pracy  poza  uczelnią  i  zajmuje  stanowiska: 
dyrektora Dzielnicowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego /2 lata/, zastępcy dyrektora d/s 
finansowo-handlowych  DOLMELU  /6  lat/,  głównego  ekonomisty  Zakładów  ELWRO  /1  rok/, 
zastępcy dyrektora  d/s  ekonomicznych  w Drukarni  Naukowej  PAN /4 lata/,  dyrektora  Wytwórni 
Filmów Fabularnych  /3  lata/.  Organizuje  szkolenie  i  kieruje  działaniami  zakładowych  oddziałów 
Obrony Cywilnej. W kadencji 1961-65 radny Dzielnicowej Rady Narodowej Wrocław Fabryczna.
              W 1968 r. otwiera przewód doktorski w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Rozprawę 
doktorską broni w 1972 r. i uzyskuje stopień doktora nauk ekonomicznych. Rektorat AWF proponuje 
mu powtórne podjęcie pracy naukowo – dydaktycznej,  z sugestią zorganizowania Samodzielnego 
Zakładu Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, którym jako docent 
kierował w latach 1972-88, do przejścia na emeryturę. W działalności naukowo-dydaktycznej wiele 
uwagi poświęcał sprawom obronności kraju. 
             Doc. dr Józef Łuczak działalność polityczną rozpoczął w 1945 r. wstępując do Polskiej Partii 
Robotniczej. Wiele lat był lektorem Komitetu Wojewódzkiego PZPR, kilkarotnie był wybierany na 
funkcje  sekretarza  POP.  Aktywny  członek  Unii  Lewicy,  bardzo  zaangażowany  w  działalności 
programowo-organizacyjnej Oddziału Miejskiego ZWiR WP we Wrocławiu. Autor wielu artykułów 
i broszury wydanej przez Zarząd Dolnośląski ZŻ LWP. Na comiesięcznych zebraniach związkowych 
często zabierał głos i raczył nas dowcipnymi „wierszowankami”.



                 Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony m.in.: Krzyżem 
Kawalerskim  Orderu  Odrodzenia  Polski,  Złotym  Krzyżem  Zasługi,  medalem  Komisji  Edukacji 
Narodowej, medalami 30 i 40-lecia PL; odznakami – złotą Za Zasługi dla Województwa i miasta 
Wrocławia,  Budowniczy  Wrocławia,  złotą  Zasłużony  dla  Dolnego  Śląska.  Na  wniosek  władz 
związkowych został odznaczony złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju
           Po długiej chorobie 24 maja 2011 r. w odszedł na Wieczną Wartę. W gronie przyjaciół 
i  znajomych  został  w  ceremonii  świeckiej  pochowany  na  Cmentarzu  Grabiszyn  we  Wrocławiu. 
Słowa pożegnalne wygłosił wiceprezes ZG ZWiR WP ppłk mgr Krzysztof MAJER. Podkreślił, że 
pożegnaliśmy wspaniałego człowieka lewicy i intelektualistę, będzie Go nam bardzo brakowało

Cześć Jego Pamięci!

Koleżanki i Koledzy z Oddziału Miejskiego 
i Zarządu Dolnośląskiego ZWiR WP we Wrocławiu
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