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Kiedy mieszkaƒcy Mielnika otrzymali w XIX 
w. na w∏asnoÊç ziemi´, najd∏u˝sze spoÊród 
leÊnych w∏ók ciàgn´∏y si´ przez dwa kilo- 
metry. Lata mija∏y, za gospodarzenie bra∏y si´ 
kolejne pokolenia, a w∏óki trzeba by∏o dzieliç. 
Gdy potomków by∏o dwoje, najpierw powsta- 
wa∏ pó∏w∏óczek, z niego czwarcizna, a z tej  
z kolei pó∏czwarcizna. Gdy troje – w∏ók´ dzie- 
lono na trzecizny (trzecinniki), które z kolei  
mo˝na by∏o dzieliç na pó∏trzecizny (pó∏trzecin-
niki) i wreszcie na zagony.

– W Lisowych by∏y jeszcze takie sobie, ale 
pod Os∏owem to ju˝ ca∏kiem wàsko. U nas 
pó∏czwarcinek mia∏ jakieÊ 3,80 m szerokoÊci 
– rodzinnà dzia∏k´ wspomina Remigiusz Szulc.

  
Ja u ciebie, ty u mnie
Mo˝na sobie wyobra˝aç, ˝e odnalezienie gra-
nic dwumetrowego zagonu gdzieÊ w po∏owie 
jego d∏ugoÊci albo w miejscu, gdzie przecina∏ 
go grzàski, leÊny strumieƒ to zadanie niemal 
niemo˝liwe. Tylko dzi´ki spolegliwoÊci i do-
brym relacjom sàsiedzkim nie dochodzi∏o do 
waÊni. – Wycià∏em na twoim? Jutro ty wytnij 
u mnie – tak so∏tys W∏adys∏aw Stankiewicz 
wspomina sposób na za∏atwianie sporów. Jako 
Êredni rolnik Stankiewicz mia∏ ok. 10 ha lasu,  
na które sk∏ada∏o si´... 17 dzia∏ek o odr´bnej  
numeracji.

W latach 80. sytuacja istotnie si´ zmieni∏a. 
Gdy gospodarstwa, a wraz z nimi lasy, prze-
kazywano na Skarb Paƒstwa w zamian za 
renty, w∏aÊcicielem 1/4 mielnickiego lasu,  
465 ha w kompleksie liczàcym 1773 ha, sta∏o 

si´ NadleÊnictwo Nurzec. ¸atwo napisaç 1/4, 
ale w rzeczywistoÊci NadleÊnictwu przypad∏y 
942 spoÊród 4,5 tys. dzia∏ek!

LeÊnicy postanowili co ok. 100 m przeciàç 
wizury na granicach swojej w∏asnoÊci. – Od 
tych linii udawa∏o si´ ju˝ jakoÊ domierzyç  
do kolejnych dzia∏ek, ale kiedy trzeba by∏o to 
zrobiç np. przez pagórek, okazywa∏o si´, ˝e 
to wcià˝ nie takie ∏atwe – opowiada nad mapà 
(na zdj´ciu) leÊniczy Józef Wysocki. Jednak 
wizury w Mielniku nie wszystkim si´ spodo-
ba∏y, bo nie zawsze pokrywa∏y si´ z ustalonymi 
przez dziesi´ciolecia liniami podzia∏u.

 Mielnik mia∏ ju˝ doÊwiadczenia ze scala-
niem. Kilka lat wczeÊniej z rolnych gruntów 
PFZ wydzielono teren pod PGR. – I dlatego 
do scalenia lasu wcale nie trzeba by∏o specjal-
nie namawiaç – opowiada so∏tys, który zosta∏ 
przewodniczàcym rady scaleniowej. Pierwsze, 
informacyjne zebranie w tej sprawie odby∏o si´ 
w kwietniu 1995 roku. „Za” opowiedzia∏o si´ 
94 osoby, przeciw by∏o 14.

By rozpoczàç post´powanie scaleniowe, po-
trzeba zgody w∏aÊcicieli co najmniej po∏owy 
gruntów w obszarze scalania. „Tak” Nad-
leÊnictwa mia∏o wi´c kluczowe znaczenie. 
Wraz z lasami pozostajàcymi w zarzàdzie 
Paƒstwowego Funduszu Ziemi, które póêniej 
przesz∏y w zarzàd Lasów Paƒstwowych, do 
Skarbu Paƒstwa nale˝a∏o a˝ 37% terenu.

Scalenie ruszy∏o oficjalnie w czerwcu 1996 r., 
z udzia∏em prawie 300 uczestników! Do czasu 
zakoƒczenia wstrzymano wyràb, poza ci´- 
ciami sanitarnymi. OczywiÊcie, gdy odczyty-
wano postanowienie o rozpocz´ciu scalenia, 
pojawi∏y si´ wàtpliwoÊci. – Ja na swoim nie 
cià∏em, a teraz dostan´ wyci´te? Co jeÊli 
granica mego lasu nie pokrywa si´ z wyci´tà  
wizurà? – mo˝na by∏o us∏yszeç.

Scalenie lasu nie polega jednak na prostej 
wymianie ar za ar w korzystniejszej konfi-

guracji. Poprzedza je metodyczny szacunek, 
uwzgl´dniajàcy równie˝ wartoÊç drzewostanu, 
a w szczególnych przypadkach nawet poje-
dynczych drzew. Na etapie zatwierdzenia tej 
wyceny g∏os ka˝dego z w∏aÊcicieli liczy∏ si´ 
jednako, niezale˝nie od tego, czy dysponowa∏ 
kilkunastoarowym zagonem, czy kilkunas- 
toma, a nawet przesz∏o 20 ha.

Za scalanie 
– honorowe obywatelstwo
Kiedy geodeci z Wojewódzkiego Biura Geo-
dezji i Terenów Rolnych w Bia∏ymstoku za-
czynali prace, od jednego z nich Stankiewicz 
us∏ysza∏: – Ja ci mówi´, ˝e po scaleniu ju˝ ci´ 
na so∏tysa nie wybiorà. Liczni niezadowoleni 
sàsiedzi mieli w ten sposób podsumowaç 
zaanga˝owanie so∏tysa.

By∏o inaczej. Mielniczanie postanowili wr´cz 
do scalenia do∏àczyç nowe obszary, a konkret-
nie kompleks ∏àk na lewym brzegu Bugu. 
Rozszerzajàc obszar do 1950 ha, liczyli na to, 
˝e w efekcie wymiany nie b´dà musieli p∏ywaç 
∏odzià na sianokosy i zwoziç siana promem.

Ze wzgl´du na skomplikowany i rozleg∏y 
obszar prace trwa∏y dwa lata. Wielokilometrowe 
leÊne pasy podzielono dwiema poprzecznymi 
drogami. Najd∏u˝sze dzia∏ki skróci∏y si´ do 
800 m. Nie by∏o wàtpliwoÊci, gdzie nadzieliç  
las NadleÊnictwu. Lasy Paƒstwowe otrzyma∏y  
go w czterech g∏ównych kompleksach. Pojawi∏o 
si´ kilkanaÊcie odwo∏aƒ, co jak na tak du˝à 
liczb´ uczestników i tak oznacza sukces.

– Kto mia∏ wàtpliwoÊci, po scaleniu zaczà∏ 
je traciç. Ludzie zobaczyli, ˝e z ich kilku-
metrowych pó∏czwarcinków powsta∏y solid-
ne, szerokie na kilkanaÊcie metrów, dzia∏ki  
– wspomina so∏tys. W jego przypadku wspo-
mniane 17 numerów zredukowano do trzech. 
Najszersza dzia∏ka ma dziÊ 30 m. W rodzinie 
Remigiusza Szulca z szeÊciu dzia∏ek powsta∏y 
trzy: – Warto by∏o.

Efekty scalenia docenili nie tylko w∏aÊciciele 
lasów znad Bugu. Wykonawcy scalenia zostali 
laureatami XXV Ogólnopolskiego Konkursu 
JakoÊci Prac Scaleniowych. Miko∏aj Paƒkowski, 
geodeta, który kierowa∏ ca∏oÊcià prac, otrzyma∏ 
nawet honorowe obywatelstwo Mielnika. u

Rafa∏ Zubkowicz

Sposobem na znaczne rozdrobnie- 
nie dzia∏ek, leÊnych sà scalenia 
gruntów. To, które mia∏o miejsce 
kilkanaÊcie lat temu w Mielniku, 
obj´∏o najwi´kszy jak dotychczas 
area∏ leÊny w Polsce.

przed po
liczba dzia∏ek 4894 931
  w tym N. Nurzec 942 34
Êrednia dz. prywatna 0,30 ha 1,41 ha
punkty graniczne b.d. 1400
drogi 31,22 ha 44,24 ha

Lasy w okolicach Mielnika przed scalaniem


