
CENNE  MAPY  i  PRZEDMIOTY  MIERNICZE  w MUZEUM  GEODEZJI   

w  RZESZOWIE,  

 

W dniu 28.03.2017r gościliśmy w naszym muzeum Pana inż. Zenona 

Paszkowskiego. Ludzie z pasją to na pewno ojciec i syn – Leopold Kleofas 

Paszkowski  i Zenon Paszkowski. Pierwszy z nich był mierniczym przysięgłym, 

pracującym od 1910 do 1939 roku w Łucku na Kresach Wschodnich Polski. 

Jego syn – inż. Zenon Paszkowski to absolwent Gimnazjum Mierniczego,  

a później  Liceum Geodezyjnego w Jarosławiu, znakomity fachowiec, absolwent 

Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii, ofiarodawca 

cennych, rodzinnych zbiorów dla powstałego w 2016 roku Muzeum Geodezji, 

Fotogrametrii i Kartografii w Rzeszowie. Wśród przekazanych przez Pana  

inż. Zenona Paszkowskiego przedmiotów są bezcenne mapy i  instrumenty 

pomiarowe, szczególnie ważne dla młodych adeptów geodezji 

 - przedmioty świadczące o zmianach w sposobie pomiarów.  

Historia życia Pana mgr. inż. Mieczysława  Sobola również świadczy  

o szczególnym umiłowaniu geodezji , a jego dary dla muzeum –wyjątkowe 

mapy to wyraz pamięci  i szacunku wobec historii i troska o współczesne 

pokolenia geodetów i osób zainteresowanych tą tematyką.  

Muzeum Geodezji w Rzeszowie powstało w związku z Jubileuszem 30-lecia 

Technikum Geodezyjnego w obecnym Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego 

na ulicy Sucharskiego 4. Poszczególne zbiory przygotował  

i opracował pomysłodawca muzeum- nauczyciel przedmiotów informatyczno-

geodezyjnych w ZSKU od ponad 30 lat 

-mgr inż.  Jerzy Moskal. 

W zbiorach rzeszowskiego muzeum znajdują się prawie wszystkie 

oprzyrządowania geodezyjne, którymi posługiwali się geodeci, dawniej jak  

i obecnie, czyli : tyczki, ruletki, pryzmaty, teodolity, niwelatory, dalmierze, 

bardzo stare mapy, (np. kopia mapy rejonu Gręboszowa z 1678 roku , a także 

kopia pierwszej mapy miasta Tarnowa z 1796 roku ), Autograf A-8 , Topocard, 

fototeodolity, nanośniki, przetworniki, aparaty fotograficzne, stare przybory 

kreślarskie i wiele innych pamiątek. 



 

Szczególne podziękowania kieruję do darczyńców: 

Pana mgr. inż. Zenona Paszkowskiego i  Pana mgr. inż. Mieczysława  Sobola, 

którzy przekazali nam własne zbiory a także  do dyrekcji i pracowników   

Okręgowego Przedsiębiorstwa  Geodezyjno- Kartograficznego  w Rzeszowie 

przy ul. Geodetów. 

Zapraszam  mieszkańców Rzeszowa, w szczególności geodetów czynnych i 

biernych, do odwiedzania naszego MUZEUM  GEODEZJI, FOTOGRAMETRII  

 I  KARTOGRAFII w godzinach od 8-15 (od poniedziałku do piątku).  

Nasze muzeum to jedyne takie miejsce na terenie Podkarpacia. Wstęp jest 

bezpłatny.  

Jednocześnie apeluję do mieszkańców Rzeszowa o przekazywanie pamiątek,  by 

kolejne pokolenia mogły poznać historię  

i tradycje geodezji  w ujęciu historycznym. 

Licznym ofiarodawcom, jak i twórcy muzeum, zależy na ocaleniu pamięci o 

wspaniałych geodetach i rezultatach ich pracy. Pamiętajmy, że przyszłość nie 

istnieje bez przeszłości i teraźniejszości. Dlatego jesteśmy zobowiązani do 

przekazania wiedzy i umiejętności, potwierdzających ogromny wpływ 

geodetów na rozwój naszego regionu. 

 

                                                         Jerzy  Moskal 

 

 


