
Moje życie geodety

Biurko jak na powyższym zdjęciu, choć jest to tylko replika zrobione
współcześnie.

Gdy Ojciec wykonywał w domu mapy parcelacji majątków, scaleń gruntów
rozdrobnionych itp. przynosił ze składzika dużą (o wymiarach chyba A-O) rysownicę
(deskę) lipową, którą kładł na biurku, przypinał do niej duże arkusze bristolu i całymi
dniami i nocami rysował i pisał odręcznie cyferki i litery. Część z tych przedmiotów
leżących na rysownicy, zachowała się do dzisiaj. Na pierworysie planu parcelacji majątku
Ledóchowskich w Ostrożcu, na zdjęciu leżą od lewej:
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Przyszedłem na świat w małym, białym domku
 w Łucku, pięknej stolicy Wołynia, jako pierwsze
i jedyne dziecko Matki - Józefy, nauczycielki li Ojca -
Leopolda Paszkowskiego, Mierniczego
Przysięgłego.

Łuck lato 1937 roku - mój dom



- Liczydło - pierwotnie służące Ojcu jako „maszyna analogowa" do wykonywania
wszystkich obliczeń geodezyjnych

- Dwa trójkąty kreślarskie z gutaperki (wtedy najnowocześniejsze)
- Przybornik kreślarski marki L&c„Hardtmuth".
-Własnoręcznie wykonana kaseta drewniana na przybory kreślarskie, a w niej dwa
pędzelki   z borsuczej sierści do kolorowania map.

- Obok leży tusz chiński w lasce, dwa grafiony, podziałka metalowa (transwersalna)
i cyrkiel odmierzacz.

- Dalej na prawo, „nowocześniejszy" sprzęt to znaczy suwak logarytmiczny, a na końcu
po prawej - „najnowsze osiągnięcie techniczne" - arytmometr marki „Triumphator"
Lipsk, do wszelkich obliczeń geodezyjnych - zastępujący liczydło.

Większość z tych przyborów, była przechowywana w prawych lub lewych
szufladach biurka.

Gdy Ojciec pracował, starałem się Mu nie przeszkadzać. Ale ciekawość była wielka.
Kiedy moja głowa sięgała już do blatu biurka, Tata czasem pozwalał stać obok i patrzeć
się na to co robi, a nawet czasem pokręcić korbką arytmometru, który wydawał chrupiąco
-trzaskający odgłos. Nie przypuszczałem, że za 15 lat, wykonując pracę maturalną
z geodezji, obliczenia będę wykonywać na tym samym arytmometrze.

Interesowały mnie również geodezyjne prace polowe. Nie tylko siedziałem na
ławeczce z najlepszą zabawką, jaką była Ojca taśma miernicza tzw. „ruletka" parciana
w futerale, firmy „Gerlach" którą obecnie przekazuję do Muzeum.

Łuck, zima 1938 r



Jeździłem często z Ojcem na kilka dni „w teren", czyli do pobliskich miejscowości,
w których Ojciec wykonywał prace geodezyjne, m.in. do wsi Krupy - scalenie gruntów,
Ostrożec - parcelacja i wielu innych. Przyjeżdżała bryczka w parę koni, Ojciec wkładał
teodolit marki „Gerlach" ze statywem, taśmy, tyczki. Mnie sadzał koło woźnicy i zaczynała
się kilkugodzinna jazda... Na drugi dzień, po pysznym śniadaniu na kwaterze na wsi,
wyruszaliśmy w teren. Cała kawalkada ludzi, miejscowi gospodarze i wynajęci starsi ode
mnie chłopcy, jako pomiarowi. Na przodzie kroczył mój Ojciec z rulonami map w ręku
 i szkicownikiem. Za nim najsilniejszy pomiarowy niósł na plecach teodolit na statywie,
za nim inni pomiarowi nieśli biało-czerwone tyczki, zwinięte taśmy stalowe, szpilki
dzwoniły wisząc na kółkach. Po dojściu na miejsce pomiaru Ojciec rozstawiał teodolit nad
znakiem geodezyjnym, rozsyłał chłopców z tyczkami. Inni chłopcy rozwijali długą taśmę
stalową
 i zaczynał się pomiar. Pamiętam, jak z zapałem wbijałem w ziemię szpilki geodezyjne
w miejsca przy końcu taśmy, które wskazywał mi Ojciec. Piękne to były czasy...

Nadszedł pamiętny dzień 17 września 1939 roku. Skończyły się wyjazdy w teren.
Przyszła okupacja sowiecka. Pamiętam z tego okresu czerwone dekoracje większości
budynków na głównych ulicach Łucka. Na słupach latarni miejskich wisiały megafony,
z których cały dzień rozbrzmiewały wesołe marsze i piosenki. Zapamiętałem słowa jednej
z nich:

„Sziroka strana maja radnaja
mnoga w niej I i esów, po I i ej i riek,
ja takoj drugoj strany nie znaju,

gdie tak wolno dyszyt' cziefowiek."

Ale czas mijał... Rodzice postanowili że nie rozpocznę nauki w zrusyfikowanej przez
Sowietów szkole powszechnej w Łucku. Matka będąc nauczycielką zajęła się
przedmiotami humanistycznymi, a Ojciec z wykształceniem technicznym - matematyką
i fizyką.
Do dziś posiadam zeszyt z tamtej nauki, na którym Ojciec polecił mi napisać dziwne dla
mnie wtedy słowo: „arytmetyka".

Później barwy flag zmieniły się na swastyki, a po pewnym czasie znowu powróciły
czerwone.

Skończyły się wyjazdy w „teren" do pracy, a zaczęły się wędrówki dla ocalenia
życia: z miasta - gdzie leciały bomby, na wieś - gdzie pojawili się „banderowcy".

Na wsi, przyjaciele Ukraińcy ostrzegali Ojca, że grozi niebezpieczeństwo.
Trzeba było piechotą wracać do miasta... „z noża pod bomby."
Wszystkie te tragedie przeżyliśmy, a mój „mały biały domek" przetrwał bez uszkodzeń, ale
w lipcu 1945 roku, przyszło nam opuścić go na zawsze. Ojciec zdjęć już nie robił, więc nie
mam dokumentacji tych dni.

Osiedliliśmy się w rodzinnym mieście mojej Mamy- w Jarosławiu. Niestety Ojciec nie
wytrzymał rozstania z ukochanym., rodzinnym Łuckiem i zmarł w 1946 roku, pozostawiając
wdowę z nieletnim synem.

Trudno było wyżyć w powojennej Polsce. Matka poszła do pracy w nauczycielstwie.
Sąsiadem naszym w Jarosławiu był inż. Stanisław Kunzek - geodeta. Wykładowca w
ówczesnym Gimnazjum Mierniczym. Na prośbę Matki, zakupił u nas część sprzętu
geodezyjnego przywiezionego przez Ojca z Łucka, dla Szkolnego Magazynu. Były to m.in.
taśmy stalowe, pryzmaty, grafiony, cyrkle i planimetr biegunowy. Teodolitu i arytmometru,
pomimo próśb, sprzedać matka nie chciała, jakby przeczuwając przyszłe losy Syna. I tak
się stało. Inż. Kunzek wziął też mnie do Gimnazjum Mierniczego, które ukończyłem,
kontynuując naukę w dwuletnim Liceum Geodezyjnym w Jarosławiu, zakończoną maturą
w roku 1952.
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Natychmiast dostałem „nakaz pracy", którą podjąłem w sierpniu 1952 roku w ówczesnym
Prezydium WRN w Rzeszowie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Wojewódzki Zarząd
Urządzeń Rolnych pod Dyrekcją inż. Zygmunta Wierzyńskiego, późniejszego posła na
Sejm PRL.

W roku 1959 na własną prośbę przeszedłem do pracy w nowo utworzonym
Rzeszowskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym pod Dyrekcją inż.
Franciszka Łukszy. (Przedsiębiorstwo to przekształciło się później w Okręgowe
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne.)

Zatrudniono mnie na stanowisku kierownika grupy pomiarowej składającej się z
czworga praktykantów - absolwentów Technikum Geodezyjnego w Jarosławiu. Pewnego
sierpniowego dnia załadowaliśmy sprzęt geodezyjny, granitowe znaki geodezyjne i ...
pięcioro osób z walizkami na skrzynię ciężarowego „Lublina" i wyruszyliśmy w Bieszczady.
Docelową miejscowością były okolice Baligrodu tzn. wsie: Zachoczewie jako baza
 i okoliczne niezamieszkałe tereny.

Dawaliśmy sobie radę zarówno z pracą jak i życiem osobistym. Niedługo jedna z
geodetek - praktykantek z mojej grupy, stała się moją małżonką. Pracując nadal wspólnie,
wychowywaliśmy następne dziesiątki praktykantów - geodetów, wykonując jednocześnie
zlecane nam prace geodezyjne na terenie Bieszczadów, a później całego Podkarpacia.

W roku 1962 otrzymałem nagrodę resortową- srebrną odznakę „za zasługi w
dziedzinie geodezji i kartografii".

W roku 1969 taką samą srebrną odznakę otrzymała moja małżonka Helena, a mnie
wręczono odznakę złotą.

Również w roku 1969 ukończyłem studia zaoczne na Politechnice Warszawskiej,
Wydziale Geodezji i Kartografii uzyskując tytuł inżyniera w specjalności geodezji rolnej i
leśnej.

Awansowano mnie początkowo na inspektora kontroli i odbioru robót
geodezyjno-kartograficznych, a później przeniesiono na inspektora technicznej kontroli
jakości. W tym samym czasie małżonka moja Helena przeszła do pracy w Dziale
Technicznym, jako specjalista ds. umów.

W roku 1986, Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa GUGiK, stwierdziła
posiadanie kwalifikacji Geodety Uprawnionego
W 1987 roku założyłem własną działalność gospodarczą którą prowadziłem aż do roku
2006. Obecnie jestem na emeryturze.

Dwupokoleniowa tradycja zawodu geodezyjnego, nie przeszła na moje dzieci, z
których żadne nie obrało tej drogi zawodowej, przedkładając nad geodezję - elektronikę i
ekonomię.

Jednak na szczęście jeden z moich wnuków „po kądzieli", ukończył Akademię
Górniczo-Hutnicza w Krakowie na Wydziale Geodezji i ma zamiar podjąć pracę w
rodzinnym zawodzie.

Posiadany po Ojcu Mierniczym Przysięgłym i nabyty w trakcie swojej prywatnej
działalności gospodarczej sprzęt geodezyjny starej generacji jako przestarzały, nie będzie
już wykorzystywany przez wnuka, więc postanowiłem przekazać go do Muzeum Geodezji
Technikum Geodezyjnego mieszczącego się w Zespole Szkół Kształcenia
Ustawicznego w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 4a w Rzeszowie, aby przyszli
adepci nowoczesnego zawodu geodezyjnego mogli zapoznać się w jaki sposób ich
dziadkowie mierzyli, obliczali i rysowali mapy geodezyjne.

Inż. Zenon Paszkowski


