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Julian Michał Sulima-Samujłło urodził się 6 kwietnia 
1907 roku w Warklanach na Łotwie. W latach 
1910–1914 z rodzicami mieszkał w mieście Rzeżyca, 
a następnie w związku z wybuchem I wojny świato-
wej rodzina została ewakuowana na Ural, do miasta 
Perm. W 1919 roku wyjechali do Nikolska Ussuryj-
skiego, a następnie do Władywostoku. W 1923 roku 
samotnie wyjechał do Mandżurii i rozpoczął naukę 
w polskim Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza 
w Charbinie (obecnie Harbin), które ukończył w 1928 
roku. W tym samym roku udał się do Polski, zdał 
egzamin konkursowy i został przyjęty na Wydział 
Górniczy Akademii Górniczej w Krakowie. W 1936 
roku ukończył studia, jednakże dyplom inżyniera 
górniczego uzyskał w 1939 roku. Stosunkowo wcze-
śnie wykazywał duże zamiłowania przyrodniczo-
-naukowe, które spowodowały, że w 1934 roku podjął 
pracę, jako asystent-wolontariusz w Katedrze Geo-
dezji i Miernictwa Górniczego. Czując konieczność 
pełnego praktycznego poznania zawodu, w 1939 
roku rozpoczął pracę w Biurze Mierniczym Rudzkie-
go Gwarectwa Węglowego w Rudzie Śląskiej. Był 
zatrudniony przy bezpośredniej obsłudze mierniczej 
w kopalniach węgla kamiennego „Eminencja”, 
„Pokój” i „Walenty-Wawel”. Po wybuchu II wojny 
światowej opuścił Śląsk i udał się do Jasła. Pracował 
tam jako kierownik techniczny kamieniołomu. 
Po powrocie do Krakowa od 15 czerwca 1940 roku 
pracował jako konduktor i motorniczy w Krakow-
skich Kolejach Elektrycznych, a od 16 stycznia 1941 
do 31 stycznia 1945 roku – w Okręgowym Biurze 
Pomiarowym w Krakowie jako pracownik techniczny 
– inspektor. Pomimo ciężkich i trudnych warunków 
materialnych nieprzerwalnie prowadził pracę nauko-
wą gromadząc materiały i opracowując interesu-
jące go zagadnienia. Bezpośrednio po wyzwoleniu 
Krakowa z niezwykłym zapałem i energią włączył 
się w odbudowę Akademii Górniczej. Od 1 lutego 
1945 roku pracował, jako starszy asystent w Kate-
drze Geodezji i Miernictwa Górniczego Wydziału 
Górniczego, a następnie Wydziału Geologiczno-
-Mierniczego. Nie trwało to jednak długo. Potrzeby 
zniszczonego przemysłu skłoniły go do podjęcia 
w 1946 roku pracy w Zjednoczeniu Kamieniołomów 
Drogowych w Świdnicy, gdzie pod jego bezpośred-
nim kierownictwem, jako dyrektora technicznego, 
zostało uruchomionych kilkanaście kopalń, a pięć 
wybudowanych od podstaw. Ten okres pracy stał się 
bardzo ważny w jego późniejszej działalności nauko-
wej, gdyż umożliwił podjęcie pierwszych twórczych 

naukowych koncepcji rozwoju polskiego górnictwa 
odkrywkowego, zarówno w sferze projektowania, jak 
i utylitarnej. Wówczas też dojrzała w nim myśl, aby 
brak wykwalifikowanej kadry robotniczej i technicz-
nej w kamieniołomach Dolnego Śląska uzupełnić 
poprzez zorganizowanie odpowiedniej szkoły typu 
górniczego. Takiej szkoły dotychczas nie było. Mimo 
ogromu pracy na stanowiskach w produkcji, wraz 
z dobranym zespołem przystąpił do opracowania 
planu nauczania i ram organizacyjnych szkoły. Na 
efekty nie trzeba było długo czekać. W roku szkol-
nym 1946/1947, pismem z 30 października 1946 roku 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu, została powołana 
pierwsza w Polsce 3-letnia Szkoła Przemysłowa 
Kamieniarska z dwoma kierunkami specjalistycz-
nymi: eksploatacji kamieniołomów (kierunek ściśle 
górniczy) i przeróbki mechanicznej skał. Julian 
Sulima-Samujłło objął tam nauczanie geologii 
i podstaw górnictwa. Dbając o podwyższenie 
statusu szkoły uzyskał to, że od 1 września 1947 roku 
została ona przemianowana na 3-letnie Gimnazjum 
Przemysłowo-Kamieniarskie z wydziałami – kamie-
niarskim i skalnym. Równocześnie w wyniku jego 
zabiegów otwarte zostało 3-letnie Liceum Prze-
mysłu Kamieniarskiego. Dzięki tej inicjatywie oraz 
jego osobistej pomocy programowo-organizacyjnej 
powstało też liceum przemysłowe, którego absol-
wentami byli pierwsi w Polsce technicy z zakresu 
odkrywkowej eksploatacji górniczej i obróbki kamie-
niarskiej skał. W roku szkolnym 1951/1952, decyzją 
władz, szkoła została przeniesiona ze Świdnicy 
do Krakowa, jako 4-letnie Technikum Skalne, a od 
1953 roku przemianowana na Technikum Przemysłu 
Kamienia Budowlanego. Kontynuacją tych szkół 
było utworzone w 1959 roku Technikum Górnictwa 
Odkrywkowego. Jednym z elementów podnoszenia 
jakości kształcenia w tej szkole była wynegocjowana 
przez profesora umowa z AGH, na podstawie której 
najlepszy maturzysta miał w danym roku wstęp na 
Wydział Górniczy bez egzaminu wstępnego. Z wy-
różnienia tego skorzystał między innymi w 1967 roku 
przyszły profesor Piotr Czaja, obecny Przewodniczący 
Stowarzyszenia Wychowanków AGH.
W 1951 roku Samujłło powrócił do działalności 
dydaktycznej w AGH prowadząc wykłady zlecone 
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z górnictwa odkrywkowego na Wydziale Górniczym. 
Stosunkowo szybko zostały zauważone i docenione 
jego zdolności i doświadczenie organizacyjne. Już 
w 1951 roku doprowadził do uruchomieniu nowej 
specjalności studiów w zakresie eksploatacji 
odkrywkowej złóż. W 1955 roku został zastępcą 
profesora w Katedrze Eksploatacji Złóż Wydziału 
Górniczego, następnie w 1959 roku docentem. Kolej-
no zorganizował Zakłady Eksploatacji Odkrywkowej 
Złóż Niewęglowych, Eksploatacji Węgla Brunatnego 
i Katedry Górnictwa Odkrywkowego i w 1964 roku zo-
stał jej kierownikiem. W latach 1956–1960 i 1964–1966 
był prodziekanem Wydziału Górniczego. W 1967 roku 
otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego. 
W 1969 roku został zastępcą dyrektora Instytutu 
Górnictwa Odkrywkowego i kierownikiem Zakładu 
Projektowania i Robót Wydobywczych na Wydziale 
Górniczym. W latach 1974–1979 był kierownikiem 
Zakładu Techniki Strzelniczej. Dla potrzeb edu-
kacyjnych i działalności naukowej dla przemysłu 
górnictwa skalnego. Profesor zainicjował orga-
nizację – w zlikwidowanym zakładzie górniczym 
w Regulicach – polowego Centralnego Laboratorium 
Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych. 
Dzięki niemu powstało pierwsze w Polsce, w uczelni 
cywilnej, laboratorium, w którym realnie używano 
materiałów wybuchowych. W tamtych czasach nie 
było to łatwe, gdyż zawsze obawiano się prób zama-
chu i sabotażu. Decyzją Ministra Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki z dnia 16 maja 1975 roku oraz 
decyzją Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie 
z dnia 25 marca 1976 roku została powołana jednost-
ka naukowo-badawcza, zajmująca się badaniami 
środków strzałowych, techniką strzelniczą i wdraża-
niem jej w górnictwie oraz w innych działach gospo-
darki narodowej. Laboratorium to wchodziło w skład 
Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Gór-

niczego. Zasadniczym jego celem było umożliwienie 
szkolenia kadry inżynierskiej i studentów kierunku 
górniczego w zakresie używania materiałów wybu-
chowych oraz pozyskania stosownych uprawnień 
zawodowych upoważniających do wykorzystywania 
środków strzałowych w pracach badawczych.
Nadzwyczaj udaną działalność naukową, którą okre-
śla ilość wydanych podręczników, skryptów, publika-
cji w czasopismach krajowych i zagranicznych łączył 
profesor z codzienną współpracą z przemysłem. 
Z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że nie 
było wówczas w Polsce kopalni odkrywkowej, która 
by nie korzystała w fazie projektowania, rozruchu czy 
bieżącej eksploatacji z porad naukowych profesora, 
tak jak nie było kopalni, względnie innej placówki 
związanej z górnictwem odkrywkowym, gdzie wśród 
personelu naukowego i inżynieryjno-technicznego 
nie byłoby jego uczniów i wychowanków. Należy 
dodać, że stopień magistra inżyniera lub inżyniera 
specjalności górnictwa odkrywkowego uzyskało jego 
545 dyplomantów, a stopień doktora nauk technicz-
nych 14 doktorantów. Wśród nich byli późniejsi pra-
cownicy AGH: Jerzy Słowik i prof. Zbigniew Onderka. 
Był też recenzentem wielu prac doktorskich. Wydał 
6 książek i 19 skryptów oraz ponad 100 artykułów 
w czasopismach fachowych. Był współautorem 2 pa-
tentów i około 140 ekspertyz i 160 opinii dla przemy-
słu oraz około 80 koreferatów i recenzji. Pozostawił 
też wiele gotowych prac, które nie zostały opubliko-
wane. Zupełny brak fachowej literatury zainspirował 
go do przygotowania cyklu wykładów i pierwszych 
skryptów. W 1956 roku ukazało się Górnictwo odkryw-
kowe cz. 1, a w 1959 roku cz. 2 (mające kilka wydań), 
również w 1956 roku opublikował Roboty strzelnicze 
w kopalniach odkrywkowych węgla i kamienia. 
W 1962 roku wydał Materiały wybuchowe oraz środki 
zapalające i inicjujące stosowane w górnictwie, 
a w 1966 roku Odwadnianie w górnictwie odkryw-
kowym, w następnym roku Górnictwo odkrywkowe 
węgla brunatnego. W 1968 roku ukazały się dwie 
pozycje Roboty strzelnicze w górnictwie odkrywko-
wym i Materiały wybuchowe oraz środki zapalające 
i inicjujące stosowane w górnictwie. W 1977 roku 
ukazało się dwutomowe Projektowanie kopalń od-
krywkowych. Wszystkie jego skrypty i książki – poza 
właściwościami merytorycznymi – charakteryzują 
się bardzo dobrym językiem polskim, właściwym 
słownictwem i nieskazitelnym stylem. Profesor miał 
bardzo dobre wyczucie poprawności stylu, stosowa-
nego słownictwa, określeń i zwrotów.
W historii akademii zapisała się również jego 
działalność historyczno-biograficzna. Już w 1938 roku 
nawiązał współpracę z redakcją Polskiego Słow-
nika Biograficznego, publikując w nim ponad 100 
biogramów osób zasłużonych dla rozwoju techni-
ki. Na terenie akademii zapoczątkował żmudne 
prace, o dużej wartości informacyjnej i historycznej, 
związane z dziejami AGH, życiorysami profesorów 

fo
t. 

ar
ch

. B
G 

AG
H

Profesor Julian Sulima-Samujłło 
w swoim gabinecie



29Biuletyn AGH

PRaCOWNiCy   

i asystentów. Do dzisiaj prace te są kanonicznymi 
publikacjami, bez których trudno wyobrazić sobie 
jakiekolwiek badania związane z uczelnią. A są to: 
Księga wychowanków i wychowawców Akademii 
Górniczej w Krakowie (1919–1949), Z dziejów Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919–1967, 
Kronika Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
1919–1969, Życiorysy profesorów i asystentów Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: (1919–1964).
Profesor aktywnie działał również w wielu stowa-
rzyszeniach i organizacjach zawodowych i społecz-
nych. Był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady 
Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Projek-
towego Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR” we 
Wrocławiu, a także w latach 1969–1972 – przewodni-
czącym Rady Techniczno-Ekonomicznej Zjednocze-
nia Przemysłu Kamienia Budowlanego. Jednakże 
najbardziej zapamiętana została jego działalność 
w Stowarzyszeniu Wychowanków AGH. Będąc 
młodym wychowankiem AG w znacznym stopniu 
przyczynił się do powstania Stowarzyszenia. 8 grud-
nia 1945 roku – tuż po rozpoczęciu pracy w akademii 
– wygłosił na Zjeździe Wychowanków – płomienne 
przemówienie uzasadniając potrzebę utworzenia 
Stowarzyszenia Wychowanków AG, które będzie 
jednoczyć wszystkich absolwentów uczelni. Przez 
wszystkie lata pracy aktywnie wspierał Stowarzy-
szenie. W 1973 roku otrzymał odznakę honorową SW 
AGH, a w 1978 roku został członkiem honorowym SW 
AGH. Z tego też powodu jego nazwisko umieszczone 
jest na tablicy „Członkowie Honorowi Stowarzysze-
nia Wychowanków AGH w Krakowie” zlokalizowanej 
na parterze gmachu głównego AGH – A-0.
Profesor w uznaniu zasług dla rozwoju szkolnictwa 
i oświaty zawodowej, ogromny wkład organizacyj-
ny, naukowy i dydaktyczno-wychowawczy otrzymał 
wiele odznaczeń i wyróżnień, między innymi: Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficer-
ski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, 
Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Złota Odznaka 
„Za pracę społeczną dla miasta Krakowa”, Złotą 
Odznakę „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Złotą 
Odznakę Honorową NOT, Złotą Odznakę Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Złotą 
Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, 
ponadto otrzymał górniczy stopień generalnego 
dyrektora i honorową szpadę górniczą.
6 kwietnia 1977 roku – w 70. rocznicę urodzin profe-
sora – w AGH zorganizowano okolicznościowe sym-
pozjum „Górnictwo odkrywkowe w XX wieku”, na 
którym wygłoszono wiele referatów omawiających 
dokonania jubilata. Pokłosiem tego sympozjum 
jest publikacja Górnictwo odkrywkowe w XX wieku: 
sympozjum, Kraków, 6.04.1997: profesor Julian 
Sulima-Samujłło – 70 lat, w której zamieszczone 
zostały wygłoszone referaty oraz zamieszczono 
niezwykle precyzyjny wykaz jego dokonań.

Profesor Julian Sulima-Samujłło zmarł 5 kwiet-
nia 1985 roku w Krakowie i pochowany został na 
Cmentarzu Rakowickim.
Numer 137 serii „Górnictwo” wydawanej w ra-
mach Zeszytów Naukowych AGH z 1988 roku 
został poświęcony jego pamięci. Zespół auto-
rów w ten sposób przedstawił i przypomniał 
dokonania profesora. Pierwszą część zeszytu 
otwierały artykuły wspomnieniowo-biograficz-
ne, a w dalszej części zamieszczono artykuły 
naukowo-badawcze dotyczące górnictwa. 
Zeszyt zamykała kronika relacji „Dowody pamięci 
i uznania profesora Juliana Sulimy-Samujłło”. 
Z relacji tej możemy się dowiedzieć, że 
uczestnicy Zjazdu Absolwentów Wydziału 
Górniczego rocznika 1955–1960 na spotka-
niu w AGH w 1985 roku podjęli uchwa-
łę o uczczeniu pamięci profesora. 
W lutym 1987 roku Senat AGH 
podjął uchwałę o uznaniu pamięci 
profesora poprzez wmurowanie 
tablicy pamiątkowej w pawilonie A-4 w holu na II 
piętrze. Miała być z białego marmuru – Biała Julian-
na ze Stronia Śląskiego – z następującym napisem:

1907–1985
PROF. MGR INŻ. JULIAN SAMUJŁŁO

WSPÓŁTWÓRCA GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO
WYCHOWANKOWIE I WSPÓŁPRACOWNICY

Niestety z przyczyn obiektywnych tablica ta nigdy 
nie powstała. W 2019 roku z inicjatywy prof. Piotra 
Czai, obecnego przewodniczącego Stowarzyszenia 
Wychowanków AGH, jako jednego z jego wychowan-
ków – postanowiono w roku jubileuszowym 100-lecia 
AGH i w przededniu jubileuszu 75-lecia Stowarzy-
szenia Wychowanków AGH do tej idei powrócić 
i to niefortunne zaniechanie skorygować. Profesor 
Tadeusz Słomka – Rektor AGH, podtrzymał zgodę 
Senatu z 1987 roku, co otworzyło drogę do wykonania 
i wmurowania tej tablicy w pierwotnie planowanym 
miejscu – w pawilonie A-4 w holu na II piętrze – gdzie 
profesor miał swój gabinet przez dziesiątki lat. W re-
kordowo szybkim czasie prof. Czaja 
zorganizował wszystko, począwszy 
od fundatorów, komitetu honoro-
wego i wykonawców tablicy, na 
samej ceremonii jej odsłonięcia 
kończąc. I tak 18 października 2019 
roku, czyli w pierwszym dniu obcho-
dów świętowania jubileuszu 100-le-
cia AGH ostatecznie spełniono 
wielki dług wdzięczności względem 
profesora Juliana Sulimy-Samujłło, 
odsłaniając w pawilonie A-4 tablicę 
jego pamięci. W uroczystości odsło-
nięcia tablicy udział wzięli między 
innymi: prof. Marek Cała – dziekan 
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 
wraz z prodziekanami, prof. Bro- fo
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Uroczystego odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej dokonują prof. Piotr 
Czaja – przewodniczący SW AGH, 
prof. Marek Cała – dziekan Wy-
działu Górnictwa i Geoinżynierii 
oraz Antoni Larczyński

Karykatura prof. Juliana 
Sulimy-Samujłło zaczerpnięta 
z publikacji: Akademia 
w karykaturze (oprac. red. 
Wacław Różański, Ferdynand 
Szwagrzyk; karykatury  
z 1969 roku, oprac. A. Wasilewski), 
Kraków, 1969
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nisław Barchański – były prorektor AGH, prof. Jerzy 
Klich – były dziekan Wydziału Górnictwa i Geoin-
żynierii, profesorowie: Wiesław Kozioł i Zbigniew 
Kasztelewicz – byli kierownicy Katedry Górnictwa 
Odkrywkowego, przedstawiciel przemysłu skalnego, 
inż. Antoni Larczyński – były dyrektor spółki „Kwarc” 
Sp. z. o.o. w Strzegomiu, liczni przedstawiciele spółek 
przemysłu kamienia budowlanego, górnicy i pracow-
nicy naukowi Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, 
absolwenci uczestniczący w jubileuszu 100-lecia AGH 
oraz wnuk profesora Sewer Sulima-Samujłło wraz 
z małżonką i synem. Witając licznie przybyłych gości 
jubileuszu prof. Piotr Czaja przedstawił najważniejsze 
wątki zabiegów o ufundowanie i wmurowanie tablicy 
i wspólnie z profesorem Markiem Całą i wnukiem 
profesora, dokonali odsłonięcia. Na marmurowej 
tablicy umieszczona jest podobizna profesora oraz 
następujący napis:

PAMIĘCI
PROF. JULIANA SULIMY-SAMUJŁŁO

1907–1985
WSPÓŁTWÓRCY

POLSKIEGO GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO
WSPÓŁZAŁOŻYCIELA

STOWARZYSZENIA WYCHOWNKÓW AGH
TABLICĘ TĘ ODSŁONIĘTO W ROKU JUBILEUSZU 

100-LECIA AGH
18 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

WSPÓŁPRACOWNICY, WYCHOWANKOWIE 
I PRZYJACIELE

Trzeba też dodać, że wydarzeniu temu towarzyszy-
ła okolicznościowa publikacja opracowana przez 
prof. P. Czaję: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
profesora Juliana Sulimy-Samujłło.

Profesor był i dalej jest w Polsce nazywany Ojcem 
Górnictwa Odkrywkowego i to określenie oddaje do-
bitnie sens jego życia i pracy nauczycielskiej. Wszak 
główną jego dewizą było nie teoretyzowanie, lecz 
realia dydaktyczno-wychowawcze i naukowo-ba-
dawcze o charakterze wdrożeniowym. Jak widać na-
uczycielska sylwetka profesora na zawsze pozostała 
w pamięci uczniów, przyjaciół i współpracowników, 
jako godny naśladowania wzór rzetelnej, wytrwa-
łej pracy dla rozwoju nauki górniczej i dla dobra 
polskiej szkoły górniczej. Całe jego życie, działalność 
naukowo-dydaktyczna oraz wychowawcza, a także 
twórczość naukowa są odbiciem historii rozwoju 
polskiego górnictwa odkrywkowego, szkolnictwa 
górniczego i górniczego ruchu naukowego okresu 
powojennego. Zaznaczył mocnym śladem każdy 
teren i każdą dziedzinę swojej pracy nauczycielskiej. 
Również i na drodze naukowej, na drodze organi-
zacji szkolnictwa zawodowego i akademickiego nie 
szedł utartymi szlakami. To właśnie pasja tworzenia, 
organizowania pionierskich w Polsce szkół średnich 
górnictwa odkrywkowego oraz pierwszego kierunku 
studiów inżynierskich górnictwa odkrywkowego 
w AGH przesycała całe życie profesora. Ta pasja 
kształtowała również drogę jego naukowej i dydak-
tyczno-wychowawczej działalności, którą charaktery-
zowała niewątpliwie pewna jednolitość dążeń: służ-
ba w jak najlepszej wierze polskiemu szkolnictwu 
i nauce górniczej. Na zakończenie, jako ciekawostkę 
dodam, że nazwisko profesora w dokumentach 
i publikacjach występuje w kilku wersjach: Samujłło, 
Samójłło, Sulima, Samujłło-Sulima, Samuójłło-Suli-
ma, Sulima-Samujłło i Sulima Samujłło.
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