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 Juliusz Stachurski urodził się w 1929 roku w Kosocicach koło Krakowa jako syn inŜyniera 
górniczego. Zmarł 10 lipca 1981 roku. Podczas okupacji pracował w majątku rolnym oraz 
w Kopalni Soli w Wapnie. Po wyzwoleniu studiował na Wydziale Elektromechanicznym Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując w 1952 r. dyplom inŜyniera mechanizacji górnictwa, 
a w roku 1954 dyplom magistra inŜyniera mechanika górniczego. 

Juliusz Stachurski pracę w Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczął w 1953 roku 
w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych w Zakładzie Urządzeń Szybowych, następnie 
w Instytucie Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki, przechodząc przez kolejne 
stanowiska od asystenta do profesora nadzwyczajnego. Stopień naukowy doktora nauk technicznych 
uzyskał w 1960 r., a docenta habilitowanego w 1967 r., tytuł naukowy oraz stanowisko profesora 
nadzwyczajnego uzyskał w 1977 r. Prof. Juliusz Stachurski był promotorem czterech prac 
doktorskich. Pod jego kierunkiem ponad 150 studentów wykonało prace magisterskie. Prowadził 
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takŜe Studia Podyplomowe z zakresu transportu górniczego oraz był inicjatorem i w latach 
1976÷1981 kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu eksploatacji lin stalowych. 
 Dorobek naukowy profesora Stachurskiego obejmuje około 140 prac, których jest autorem 
lub współautorem, kilkuset prac naukowo-badawczych, opinii, ekspertyz, projektów wykonanych 
dla przemysłu itd.  
 Spośród 20 patentów, których był twórcą lub współtwórcą, większość znalazło zastosowanie 
w przemyśle. Jego ksiąŜka pt. „Defektoskopia magnetyczna lin stalowych” wydana w 1969 r., której 
współautorem jest prof. Zygmunt Kawecki, została przetłumaczona na język rosyjski i angielski. 
 Prof. Juliusz Stachurski zorganizował Środowiskowe Laboratorium Badania Lin Stalowych 
i Urządzeń Transportu Linowego w AGH w Krakowie, którym kierował w latach 1973÷1981. Wraz 
z współpracownikami wykonywał kompleksowe i w przewaŜającej większości oryginalne prace 
naukowo-badawcze obejmujące: badania jakości lin i drutów, badania magnetyczne lin (łącznie 
z opracowaniem nowych głowic i rejestratorów), badania wytrzymałościowe i zmęczeniowe lin 
i drutów, badania napręŜeń w drutach lin, badania wpływu warunków eksploatacyjnych na trwałość 
lin, badania rzeczywistych obciąŜeń w linach. Projektował nowe wyciągi szybowe o bardzo 
wysokich parametrach technicznych dla kopalń rud miedzi i rud polimetalicznych „Krzemianka”, 
koleje linowe oraz wyciągi narciarskie itd. 
 Prof. J. Stachurski był członkiem Sekcji Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN 
oraz członkiem kilku rad naukowych kilku jednostek naukowo-badawczych związanych 
z górnictwem. Współpracował z Międzynarodową Organizacją Transportu Linowego OITAF 
i z Międzynarodową Organizacą Badań Zmęczeniowych Lin OIPEEC. 
 Prof. J. Stachurski był wielokrotnie nagradzany róŜnymi nagrodami, m.in. nagrodami 
Komitetu Nauki i Techniki, Ministra Górnictwa, Ministra Nauki, Szkolnictwa WyŜszego i Techniki, 
był odznaczony KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym KrzyŜem Zasługi 
i licznymi regionalnymi odznakami zasługi. 
 Gdy po 20-stu latach starałem się odtworzyć ogromny dorobek naukowy, dydaktyczny, 
wychowawczy i organizacyjny prof. Juliusza Stachurskiego, mojego nauczyciela i przyjaciela, 
nasunęła mi się refleksja, Ŝe podane wcześniej fakty nie odzwierciedlają bogatej Jego osobowości. 
 Julek nie Ŝył tylko pracą zawodową. Był wzorowym męŜem Lidii Stachurskiej z domu 
Długosz, kochającym i kochanym ojcem 2 synów. Wiele zrobił dla Wieliczki, w której mieszkał 
przez większą część swojego Ŝycia. Był takŜe wielkim miłośnikiem sportu; dobrze grał w tenisa, 
jeździł na nartach. Dzisiaj po przeszło 20-stu latach od śmierci prof. Juliusza Stachurskiego, my 
Jego przyjaciele, pracownicy i koledzy nadal myślimy o Nim jako o szlachetnym człowieku, 
wspaniałym szefie i przyjacielu, który dzięki pracowitości i przymiotom charakteru pozyskał 
przyjaźń i pamięć wielu ludzi. 
 
 
 
 
 
 
 


