
Adam Żurowski 

1929-2016 
Był profesorem. Prowadził zajęcia na Politechnice Gdańskiej i w Wyższej Szkole Gospodarki 

Krajowej w Kutnie. Był członkiem różnych komisji i zespołów oraz przedstawicielem 

Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Był autorem wielu publikacji, opinii i recenzji.  

Ale to już Państwo wiecie lub możecie przeczytać w Internecie. 

A kim dla mnie był profesor Adam Żurowski? 

Przede wszystkim dziadkiem. A jaki był? 

To spróbuję Państwu przedstawić. 

- Małgorzata Żurowska 



1961 

Nie było łatwo przygotować zdjęcia do tej prezentacji. 



1961 
Dziadek pozostawił po sobie kilka tysięcy zdjęć i przeźroczy, ale najczęściej 

stał po drugiej stronie obiektywu. 



Rodzinny dom we Lwowie 

Urodził się w 1929 roku we Lwowie. 



Z RODZICAMI 

Był synem Zofii i Jana. 



1930 

Jego dzieciństwo we Lwowie wyglądało sielsko na fotografiach. 



1933 



1937 JASTARNIA 
Już jako młody chłopiec spędzał wakacje nad morzem. 

Widocznie my się tutaj spodobało, bo powrócił tu na studia. 



1937 JASTARNIA 
Będąc nad morzem doświadczał atrakcji przypominających te z Krupówek. 



1937 PIERWSZE ŁYŻWY 

Pierwszy raz łyżwy miał na nogach w wieku 8 lat. 



1937 ADAM ZUCH 

Próbował też swojego szczęścia w harcerstwie. 



1939 PARCELA WE LWOWIE 
Gdy miał 10 lat, jego rodzice kupili działkę we Lwowie pod budowę domu. 

Niestety kilka dni po zakupie wybuchła wojna. 



1943 VI KLASA 

Mimo trwającej wojny dziadek pilnie się uczył. 



1943 NAUKA GRY NA SKRZYPCACH 
Po szkole dalej rozwijał swoje umiejętności. Efekty nauki można było 

podziwiać słuchając dziadka popisów na kontrabasie w klubie Kwadratowa. 



1947 
W 1944 po intensywnych bombardowaniach Lwowa przez Rosjan wyjechał 

do Biecza a w roku 1945 osiedlił się w Jeleniej Górze. 



1949 NAD RZEKĄ BÓBR 

Chodził do liceum do klasy razem ze Stanisławem Bareją i Zdzisławem 

Maklakiewiczem. W 1949 roku po zdaniu matury przeniósł się do Gdańska na studia. 



1955 
Tu założył rodzinę. 

W 1955 roku poślubił moją babcię Janinę. 



1958 
W 1958 został tatą (urodził się mój tata), a następnie został już w pełni 

szczęśliwym tatą, gdy urodziła się moja ciocia. 



1958-1960 

Mój dziadek był prawdziwym elegantem. 



1960 

Jego zdjęcia nadają się do katalogów mody. 



1962 

Przez dziesiątki lat prezentował modę męską. 



1962 

Dziadek był także świetnym kierowcą. Ta piękna maszyna należała do niego. 



1963 
Następnie zaczął inwestować w bardziej rodzinne pojazdy.  

Pierwszym samochodem była Zastawa. 



1972 

Którą zastępowały kolejne auta. 



1980/1992/1997 

Tymi samochodami dziadek zwiedził prawie całą Europę. 



1962/1963 

Choć przydział dewiz wynosił tylko 150 dolarów. 



1964 



1993 

Tam gdzie był zmuszony zamieniał samochód na samolot. 



1996 

Choć nie był fanem latania. 



1998 



1998 



2001 



2001 



2002 

Ale czy dziadek w ogóle pracował? 



1960 
Oczywiście, że tak. I na jakim profesjonalnym sprzęcie! Zdjęcie po prawej stronie 

jest opisane “na pomiarach”, ale domyślamy się, że to tylko krótka przerwa. 



1992 

Można go było spotkać w terenie, np. przy budowie falochronu w Porcie Północnym. 



1994 

Na pomiarach Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni. 



1997 

Na pomiarach Kaplicy Królewskiej. 



1992 

Czasem bardziej oficjalnie – w Belwederze podczas nadania tytułu profesora. 



1992 

W dziekanacie. 



1998 

W katedrze… 



1998 

… na pokazie instrumentów. 



1998 

Na otwarciu laboratorium. 



1998 

Na seminarium. 



1998 

Nie mam pojęcia jak, ale dziadek znajdował też czas dla domu i rodziny. 



1998 
Zajmował się ogródkiem, w którym zasadził tyle drzew, że w pewnym momencie 

nie dało się w nim poruszać. 



1897/2012 
Zajmował się także dziejami rodziny. Z uzbieranych dokumentów i własnych poszukiwań 

stworzył książkę “Dzieje rodu Żurowskich” zawierającą olbrzymie drzewo genealogiczne. 



1960 

Ale gdybym miała wymienić tylko jedną miłość dziadka… 



1963 

… to zdecydowanie postawiłabym na góry. 



1993 

I niekoniecznie bierne ich podziwianie. 



1993 

Dziadek był świetnym narciarzem. 



2003 
Na zakończenie chciałabym zaprezentować wspomnienie po profesorze, dziadku i najmądrzejszej 

osobie, jaką znam w formie fragmentów z rodzinnej filmoteki z lat 60-tych. 




