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Leopold Kleofas Paszkowski  
 
 (ur. 25 września  1879 w Czeknie, zm. 7 lipca 1946 w Jarosławiu) 
- mierniczy przysięgły. 
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1. Dzieciństwo i  lata szkolne w zaborze rosyjskim 

 
Wieś Czekno, to niewielka osada rozciągnięta nad czystymi wodami rzeki 

Styru, niedaleko granic miasta Łucka. 
Administracyjnie podlegała pod gminę 
Jałowicze I powiat dubieński. 
 

Miał dwie, starsze od siebie siostry: 
Malwinę Bertoldę i Mirosławę Emilię 
Rodzicami rodzeństwa Leopolda, Mirosławy i 
Malwiny, było małżeństwo szlacheckie 
Paszkowskich Jana i Olimpii z Tuszakowskich. 

Jan Paszkowski, wraz ze swoimi braćmi 
Antonim i Józefem, brał czynny udział w 
powstaniu styczniowym 1863 roku, za co 
władze carskie odebrały rodzinie 
Paszkowskich majątek i zdeklasowały ją do 
stanu mieszczańskiego. 

Z tychże względów, Jan Paszkowski 
wraz z rodziną przeniósł się przed rokiem 1904 
z Czekna do Łucka, gdzie zamieszkał w 
wynajętym mieszkaniu przy ulicy Sienkiewicza 
25. 

Siostry Leopolda, Malwina i Mirosława 
nauczyły się krawiectwa, z czego utrzymywały 
starszych rodziców, oraz umożliwiły 
wykształcenie młodszego brata, Leopolda. W  
swoich dokumentach Leopold podawał, że 
przed rokiem 1904 ukończył „progimnazjum 
rosyjskie”. Mogło to być gimnazjum znajdujące 
się w Łucku, w budynku skasowanego 
Klasztoru OO. Bernardynów, dokąd zostało w 
1895 roku przeniesione z Kowla, albo 
progimnazjum rosyjskie w sąsiednim Młynowie. 
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Po ukończeniu Gimnazjum, Leopold  

Kleofas Paszkowski  rozpoczął   naukę 
zawodu geometry, od 1904 roku 
praktykując u miejscowych geometrów 
prowadzących  prywatne biura miernicze. 
Później, na mocy Dekretu Departamentu z 
dnia 27 stycznia 1910 roku, został przyjęty 
do służby cywilnej do Gławnogo Uprawlenia 
Zemleustrojstwa i Zemledelia na posadę 
starszego geometry ziemleustroitelnych 
komisji Guberni Ołonieckiej, obecna nazwa:  
Rosyjska Republika Karelii – Petrozawodsk 
 
 
Pozwoliło mu to uniknąć „branki” do armii carskiej.  Na mocy Dekretu  Gławnogo 
Uprawlenia Zemleustrojstwa i Zemledelia z dnia 25 sierpnia 1913 roku, został 
zwolniony od służby, na własną prośbę i powrócił do Łucka, gdzie kontynuował pracę 
w prywatnych biurach mierniczych w Łucku, aż do wybuchu I wojny światowej w 
końcu lipca 1914 roku. 
 

2. Okres I wojny światowej 
 
Kontynuując tradycje rodzinne, wstąpił do 
polskiej służby wojskowej. jako ochotnik.  
Przydzielono go do Zarządu Budownictwa 
Wojskowego III Armii W.P. jako technika. 
Budował dla wojska mosty i przeprawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po zakończeniu wojny, prawie po 6 
latach, z dniem 31 grudnia 1920 roku, 
Leopold Kleofas Paszkowski zostaje 
zdemobilizowany.  
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Otrzymuje też odznakę ofiarnych OKOP 1920 razem z dyplomem. 

 
 

 
 

3. Życie i praca w okresie mi ędzywojennym 
 

W półtora miesiąca po zwolnieniu z 
Wojska, Leopold Kleofas Paszkowski od 15 
lutego 1922 roku, zatrudnił się w Okręgowym 
Urzędzie Ziemskim w Łucku, jako starszy 
geometra. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 października 1922 roku, 

Marszałek Piłsudski odwiedził 
m.in. Łuck, wziął udział w Mszy  
Św. odprawionej na Placu 
Zamkowym, poczym złożył hołd 
poległym na cmentarzu 
wojskowym w Łucku i 
uczestniczył w apelu poległych w 
koszarach. 

Leopold Kleofas 
Paszkowski, posiadał aparat 
fotograficzny kupiony za pierwszą 
pensję, a więc uwiecznił na kliszy te momenty. 
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W maju 1923 roku wyrobił sobie dowód 
osobisty: 
 
 

W tym właśnie okresie zapoznał 
młodą nauczycielkę,  kierowniczkę Szkoły 
Powszechnej w kolonii Stanisławówka 
gmina Ołyka, Panią Józefę Nowakównę z 
którą  w grudniu 1924 roku. wziął ślub w 
Kościele OO. Dominikanów w Jarosławiu, 
mieście rodzinnym panny młodej. 

Po ślubie postanowił kupić w Łucku 
dom, gdyż dotychczas mieszkał razem z 
siostrami w wynajętym mieszkaniu na ulicy Sienkiewicza 25. 

 
 
 
Po zamieszkaniu w kupionym domu przy ulicy 

Ogrodowej 4 (później zmieniono numer na 6),  
postanowił podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, 
starając się o uzyskanie tytułu „Mierniczego 
Przysięgłego”. Wymagało to oprócz nauki własnej, 
wielu wyjazdów do Warszawy na Politechnikę 
Warszawską Wydział Geodezji i Kartografii, w celu 
składania egzaminów. W wyjazdach tych  
towarzyszyła Leopoldowi, jego młoda żona. 

 
 
 
 

22 kwietnia 1929 roku, Leopold Paszkowski złożył 
pomyślnie egzamin końcowy. 
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Tak brzmiał tekst przysięgi wg Ustawy  z dnia 15 lipca 1925r. o mierniczych 
przysięgłych: 

ROTA  PRZYSIĘGI  
Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu  i Wszechwiedzącemu w Trójcy Świętej 

Jedynemu, 

że będę  wypełniać obowiązki moje jako mierniczy przysięgły wobec Rzeczypospolitej  

Polskiej wiernie i sumiennie, 

że prawom i rozporządzeniom posłusznym będę, a w szczególności, 

że moje czynności zawodowe wedle mojej najlepszej wiedzy i woli sprawować, 

prawdy ściśle przestrzegać i przepisy prawa wypełniać będę i ani prośbami, ani groźbami 

ani żadnemi  ubocznemi  względami i wpływami od sprawiedliwego i sumiennego spełnienia 

zawodu, przestrzegania ustaw, rozporządzeń, przepisów i instrukcji mierniczych odwieść się 

nie dam. 

 

Tak mi Panie Boże dopomóż. 

 

Po złożeniu przysięgi,  uzyskał   Dekret Wojewody 
Wołyńskiego o nadaniu tytułu Mierniczego 
Przysięgłego. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O nowym biurze Mierniczego Przysięgłego, 
położonego przy ulicy Kołłątaja 6, ogłoszono w 
Wołyńskim Dzienniku Wojewódzkim nr 12 z 1929 
roku: 
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Otrzymanie tytułu Mierniczego Przysięgłego, 
potwierdzała legitymacja Związku Mierniczych 
Przysięgłych, do którego Leopold Kleofas 
Paszkowski należał. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Teraz przyszła kolej na zamówienie okrągłej pieczęci, która po ok. 2 latach 

musiała zostać zmieniona na inny wzór, zatwierdzony kolejnym ogłoszeniem Urzędu 
Wojewódzkiego w Łucku: 
 

 
 

 
 
Tak wyglądał odcisk  pieczęci mierniczego 
przysięgłego, razem z klauzulą i podpisem. 
Dokumenty  autoryzowane w ten sposób, miały 
rękojmię wiary publicznej. 
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16 czerwca 1937 roku, przyjął obowiązki 
podreferendarza w Urzędzie Wojewódzkim 
Wołyńskim, na którym pozostał do 17 września 
1939 roku. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Grupa mierniczych pracujących 
w Urzędzie Wojewódzkim w 
Łucku  Od lewej od dołu w 
pierwszym rzędzie siedzi  ósmy 
inż. Wincenty Nawrocki, w 
drugim rzędzie stoi  piąty 
Zygmunt Wierzyński, w trzecim 
rzędzie stoi pierwszy mierniczy 
przysięgły Leopold Kleofas 
Paszkowski. 

 
 
 
 
 
 

Legitymacja służbowa 
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4. Okres II wojny światowej 
 

Po 17 września 1939 roku, Leopold Kleofas Paszkowski, ze względu na wiek 
nie podlegał już obowiązkom wojskowym. Zajął się opieką nad rodziną i 
zapewnieniem im środków materialnych do przeżycia. 
W wolnym od pracy czasie, uczestniczył w chórze katedralnym w Łucku, śpiewając 
jako tenor. 

Podczas przechodzenia przez Łuck frontów wojennych połączonych z 
bombardowaniami, chronił się wraz z rodziną u znajomych gospodarzy we wsiach 
Stawki, Krupy i innych. Mieszkańcy tych wsi, z wielką serdecznością przyjmowali całą 
rodzinę Paszkowskich. 
W roku 1944 gdy na linii Styru zatrzymało się przez prawie pół roku natarcie Armii 
Czerwonej, ze względu na nasiloną działalność UPA, nie było już możliwości ucieczki 
do okolicznych wsi. 

Podczas codziennych nalotów i bombardowań miasta przez lotnictwo 
niemieckie, rodzina Paszkowskich wraz z innymi mieszkańcami miasta, znalazła 
schronienie w podziemiach Katedry i sąsiadującej z nią Kapituły. 
Trwało to do czasu gdy  w nocy z 9 na 10 maja 1944 roku, 5 bomb trafiło kolejno w 
wieżę Katedry i lewe skrzydło Kapituły, przebijając stropy aż do podziemi, gdzie 
zginęło wiele ludzi. Rodzina Paszkowskich cudownie ocalała. 

Dzięki znajomości języka rosyjskiego i dobrej woli licznych przyjaciół, 
Leopoldowi Kleofasowi Paszkowskiemu udawało się przeżyć  szczęśliwie dwie 
okupacje sowieckie i jedną niemiecką, aż do drugiej połowy 1945 roku, kiedy to na 
skutek postanowień jałtańskich, nastąpiła ekspatriacja Polaków z Wołynia.  
Wręczono mu dokument zwany kartą ewakuacyjną. 
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W bydlęcym wagonie wraz z rodziną i kilkoma tobołkami, odbył 

wielotygodniową podróż do Polski. Zatrzymał się w mieście rodzinnym swej 
małżonki, w Jarosławiu na Podkarpaciu. Przez rok żył nadzieją powrotu na ukochany 
Wołyń, a gdy  możliwość ta stawała się coraz mniejsza, zmarł z żalu i tęsknoty dnia 7 
lipca 1946 roku. 

Leopolda Kleofasa Paszkowskiego pochowano obok miesiąc wcześniej 
zmarłej siostry Malwiny Bertoldy, na Nowym Cmentarzu w Jarosławiu. 
 

Epitafium 

 
 
 

Ilustracja 62 
Koniec biografii. 
Opracował na podstawie posiadanych dokumentów syn Leopolda Kleofasa Paszkowskiego 
– Zenon Leopold Paszkowski 
Rzeszów, dnia 
 
 
 
 

Rozdział 4 Twórczość Leopolda Kleofasa Paszkowskiego 
 

 
 
 
 
 

5. Twórczo ść  
 

Lata 1925-1939 to okres działalności mierniczych przysięgłych. Wtedy zawód 
geodety osiągnął najwyższą rangę, porównywalną z rangą zawodu notariusza, 
architekta, sędziego czy lekarza. Do zadań wykonywanych przez geodetę, a 
zwłaszcza przez dawniejszego mierniczego przysięgłego, należało sporządzanie 
map i projektów: 

Tak jak architekt swoją wizję przestrzenną budowli realizuje na rysunkach w 
postaci projektów i opisów, tak geodeta na podstawie pomiarów przedstawia rysunek 
powierzchni ziemi w postaci mapy lub planu. 
Najczęściej na tej mapie, zgodnie ze swą wiedzą i przepisami, tworzy, w zależności 
od potrzeb społecznych, projekty: 
- parcelacji dużych obszarów ziemskich na drobniejsze działki przeznaczone 
  do sprzedaży lub upełnorolnienia 
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- scaleń drobnych działek gruntowych na większe powierzchnie nadające się 
  do uprawy mechanicznej 
- jednostkowe pomiary sytuacyjno-wysokościowe, służące jako podstawa do 
  zawierania umów cywilno-prawnych i uwidaczniania praw majątkowych w urzędach 
  przeznaczonych do tego celu.      
W okresie swojej pracy na Wołyniu, Leopold Kleofas Paszkowski wykonał setki takich 
map jednostkowych, parcelacji i scaleń. 
        

Poniżej wymieniono niewielką część dokumentów których fragmenty zdołał 
zabrać ze sobą, licząc na szybki powrót do Łucka. 
 
1. Jedną z pierwszych prac, bo już w maju 1921 roku, był plan parcelacji prywatnego         
     majątku Wandy Galik w Chorłupach, powiat Dubno 
 
2.  22.maja 1923 roku, Magistrat m. Łucka przyjął ofertę Leopolda Kleofasa    
     Paszkowskiego, na wykonanie topograficznego planu obrzeży miasta Łucka, dla                              
     potrzeb poszerzenia granic miasta. 
 
3. Ciekawą pracę pod nazwą – zniesienie służebności leśnych – wykonał w roku    
     1928 we wsi Antonowce, powiat Krzemieniec. 
 

Pod koniec grudnia 1925 roku, Sejm polski uchwalił Reformę rolną, w/g  której 
maksymalna wielkość obszarów majątków ziemskich na Kresach, nie mogła 
przekraczać   300 ha, a w okręgach podmiejskich – 60 ha. Nadwyżki wykupywał 
Skarb Państwa i sprzedawał rolnikom. Znalazło to wyraz w rodzaju prac 
geodezyjnych wykonywanych na Wołyniu. W większości były to parcelacje majątków 
ziemskich, a powstające rozdrobnienie działek, wymagało scaleń gruntów. 
 
Leopold Kleofas Paszkowski, wykonał wiele takich parcelacji: 
 
4.  rok 1931 – majątek rodziny Połońskich we wsi Sielec gmina Mikulicze powiat 
                       Włodzimierz Wołyński 
 
5. rok 1932 – folwark Wygadanka gmina Poddębice powiat Łuck 
 
6. rok 1933 – majątek hr. Augusta Ledóchowskiego w Ostrożcu  gminy Malin powiat 
                       Dubno 
 
7. rok  1935 – Świszczów gmina Jarosławicze powiat Dubno 
 
oraz scalenie gruntów: 
 
8. rok 1936 -  wieś Krupa gmina Poddębce powiat Łuck 
 

Powyżej wymieniono tylko niewielką część obiektów których nazwy i 
lokalizacje zachowały się w pamięci potomnych. Wszystkie mapy, plany i rejestry, 
wykonywane były w jednym egzemplarzu, z którego czasami sporządzano odrysy, 
kopie lub odbitki na papierze światłoczułym, t. zw. ozalid. 

W niektórych przypadkach, materiały wytworzone przez Leopolda Kleofasa 
Paszkowskiego były składane do różnych archiwów, w których czasami znajdują się 
po dziś dzień.   Na przykład plan rozszerzenia granic miasta Łucka, znajduje się w 
Archiwum miasta Łucka, a plan cmentarza karaimskiego, jest złożony w Archiwum 
Karaimów w Warszawie. 
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Wszystkie pomiary i tworzenie map, planów i rejestrów, musiało być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami. 
 
 

5. Linki zewn ętrzne 
 

Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach      
http://smok.hostil.pl/Paszkowski.htm  
 
Monitor Wołyński     
http://monitor-
press.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3A2009-11-23-14-
07-01&catid=77%3A2009-07-16-14-11-05&Itemid=177&lang=pl  
 
Monitor Wołyński  
http://monitor-
press.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54%3A2009-11-23-13-
58-02&catid=76%3A2009-07-20-16-31-42&Itemid=302&lang=pl  
  
Monitor Wołyński 
http://monitor-
press.com/index.php?option=com_content&view=article&id=516%3A2011-04-07-12-
28-55&catid=55%3A2009-07-20-15-01-25&Itemid=303&lang=pl  
 
Strony o Wołyniu – zakładka: mierniczowie i plany geodezyjne   
http://wolyn.ovh.org/  
 
 


