
Perypetie z granicami miasta Łucka

 poniedziałek, 26 wrze�nia 2011 r.     09:50     

Pod koniec X�X wieku Łuck swoimi dzielnicami zahaczył okoliczne wioski. Rada Miejska na

posiedzeniu w czerwcu 1895 roku wydała postanowienie o przył�czeniu ich do strefy rozwoju

miasta. Jednak ta decyzja czekała na potwierdzenie przez dekret carski całe 15 lat. Zarz�d 

miejski był zmuszony do wynaj�cia specjalnych „po�redników” spo�ród urz�dników stolicy. 

Dopiero w 1910 roku pojawił si� rozkaz o przył�czeniu do strefy miejskiej nast�puj�cych wsi:

Krasne Stare i Nowe, Omelianyk Mały z gospodarstwem rolnym Smolaki, Gnidawa, Jarowica

i Dworzek z gospodarstwem Barbarówka. Poniewaz jednak wi�kszo�� mieszka�ców tych wsi 

nie chciała uzyskiwa� tytułu mieszcza�stwa, rozkaz carski pozwalał im pozostawa�
rolnikami. Tak wi�c prawie połowa mieszka�ców wsi Krasne przynale�ała do wło�ci Górka 

Połonka, a Jarowica i Dworzek do Poddubców. Nic w tym dziwnego, poniewa� granice 

miasta w okolicznych wioskach nie były �ci�le okre�lone. W celu ich sprecyzowania przez 

pa�stwow� izb� gubernatorsk� została powołana specjalna komisja. Jednak biurokraci nie 

spieszyli si� z doprowadzeniem sprawy do ko�ca, dlatego komisja rozpocz�ła swoj�
działalno�� dopiero na wiosn� 1914 roku. Wkrótce jednak   zacz�ła si� pierwsza wojna 

�wiatowa i łuckie granice nie zostały ustalone…

W 1921 roku magistrat polski musiał od nowa wszcz�� spraw� o przył�czeniu okolicznych 

wsi do Łucka. Najpierw ta kwestia została poruszona na publicznym posiedzeniu komitetu 

gospodarczego, pod przewodnictwem znanego w mie�cie notariusza, pierwszego burmistrza 

Łucka Edmunda Marcinowicza. Zgodnie z decyzj� komitetu, burmistrz Jan Suszy�ski został 

upowa�niony do podj�cia rokowa� ze starost� powiatu łuckiego w sprawie przył�czenia 

okre�lonych wsi do miasta. Bardzo szybko nadeszła odmowa z wyja�nieniem – najpierw 

nale�y sprecyzowa� granice miasta. Wtedy burmistrz Jan Suszy�ski zwrócił si� do znajomego

mierniczego Leopolda Paszkowskiego z pro�b� o opisanie nowych granic Łucka. Opis 

przygotowany przez Paszkowskiego przedstawiał nie tylko okoliczne wsie, ale tak�e 

podstawowe pozycje na drogach prowadz�cych do miasta. Tak wi�c, na szlakach rówie�skim 

i dubie�skim przedstawiono skrzy�owanie dróg z przej�ciem kolejowym w kierunku Lwowa. 

Na zachodzie wła�ciw� granic� stała si� droga grochowska a na szlaku torczy�skim tak�
pozycj� stał si� mostek Czorty. W kierunku Kowla granic� stanowiła wie� Kiczkarówka, a 

koło �ydyczyna kolonia Lidawka. Do dyskusji na temat tych ogranicze� zaproszono wójtów 

gmin Poddubce i Girka Połonka. Było kilka uwag na temat okre�lonych granic. Wła�nie na 

posiedzeniu komitetu gospodarczego Leopoldowi Paszkowskiemu zostało polecone zadanie –

przeprowadzi� pomiary topograficzne w terenie, na podstawie czego zostanie stworzony szkic

miasta. Dla tych prac przeznaczono 300 tysi�cy marek (złote powstały pó	niej). 

Równocze�nie z uko�czeniem prac rolnych w 1922 roku w okolicznych wioskach odbyły si�



zebrania rolników protestuj�cyh przeciwko transferowi obywatelstwa. Na spotkaniu w 

Krasnym zebrało si� 17 osób, z  których przeciwko wypowiedziało si� 13. Na wsi 

Kiczkarówka na spotkaniu obecne było 34 osoby, przeciw wypowiedziało si� 29. Mieszka�cy

wioski Dworzek całym zespołem wyst�pili przeciwko mieszcza�skiemu trybowi �ycia.

Pomimo protestów i nawet stawiania przeszkód w przeprowadzeniu pomiarów, te w ci�gu 

nast�pnego sezonu zostały ju� sko�czone. Nast�pnie magistrat zawarł umow� z geodet�
Leopoldem Paszkowskim o wykonanie zarysu miasta w terminie do 15 listopada 1923 roku. 

Za prac� Paszkowski miał dosta� 1000 złotych.

Jednak praca została odło�ona do 1 grudnia. Stworzony szkic terenu z przyległymi wsiami 

został zatwierdzony na posiedzeniu komitetu i spraw� przekazano na potwierdzenie do władz 

rz�dowych. Paszkowski za� poprosił o wynagrodzenie z uwzgl�dnieniem inflacji złotego. 

Dyskusja władz lokalnych na temat planu miasta była udan�, natomiast zatwierdzenie 

rz�dowe nowych granic Łucka potrwało a� do 1930 roku.

P.S. Szkic planu gruntów miejskich wykonany przez Leopolda Paszkowskiego 

przechowywano w Woły�skim Biurze Dokumentacji Technicznej, gdzie autor widział go 

jeszcze w 1970 roku. Niestety, do dzisiejszego czasu plan nie przetrwał.

Waldemar Piasecki, krajoznawca

Materiał pierwotnie był opublikowany na stronie: http://monitor-press.com
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LEOPOLD PASZKOWSKI DYPLOMOWANY 
GEODETA I FOTOAMATOR
Urodził si� we wsi Czekno, w powiecie młynowskim, Guberni Woły�skiej (obecnie – obwód rówie�ski). Jego 
ojciec, Jan Paszkowski, uczestnik Powstania Styczniowego 1863 r., pozbawiony został ziemi i zmuszony do 
zaj�cia si� rzemiosłem. Sukcesy w rzemio�le dały mu mo�liwo�� zapewnienia wykształcenia synowi 
Leopoldowi i dwu córkom.
Leopold Paszkowski zako�czył klasyczne progimnazjum (prawdopodobie w Młynowie), dalsze za�
wykształcenie i umiej�tno�ci zawodowe zdobywał samodzielnie. Jaki� czas pracował jako robotnik, 
nast�pnie jako asystent profesjonalnych geodetów. Po zrealizowaniu wielu zada� od 1904 r. pracował jako 
samodzielny geodeta. W 1908 r. został przyj�ty do słu�by pa�stwowej, pocz�tkowo jako pomocnik, a od 
1910 r. geodeta w komisji ds. Geodezji w Guberni Woły�skiej a nast�pnie Ołonieckiej. W lipcu 1913 r. 
Leopold Paszkowski na mocy rozporz�dzenia Głównego Zarz�du geodezji i rolnictwa został mianowany 
starszym geodet�. Równie� w tym roku zrezygnował on z posady i otrzymawszy stosowny urz�dowy atestat 
powrócił na Woły�. Pracował jako samodzielny geodeta, słu�ył w Wojsku Polskim. W 1923 r. na zlecenie 
łuckiego Magistratu wykonał znaczn� ilo�� planów ró�nych posiadło�ci ziemskich w okolicach miasta oraz 
planów okolicznych wsi.

Leopold Paszkowski był jednym z pierwszych w Łucku fotografów-amatorów. Ju� w roku 1921 nabył on 
popularny wówczas aparat fotograficzny i wykonał seri� ciekawych fotografii na ulicach Łucka. W 1945 r. 
Leopold Paszkowski wyjechał do Polski, gdzie zmarł.

Waldemar Piasecki, krajoznawca


