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KĄCIK SCALENIOWCA (☺ SALONOWCA)
Mogą to być np. teksty dotyczące aktualnych i przyszłych problemów 

scaleń, ich historii, wspomnień poświęconych scaleniom, opisy związane 
z ciekawymi obiektami scaleniowymi itp. Istotnym byłoby też, by teksty 
do kącika, a przynajmniej część z nich, zawierały pewną dozę humoru. Jak 
dużą dozę to już będzie zależało od autora artykułu, osoby prowadzącej 
kącik, a może nawet mini redakcji oraz Redaktora Naczelnego Przeglądu 
Geodezyjnego ostatecznie kwalifikującego teksty do druku. Kącik stanowiłby 
zatem taki nietypowy „Bazar Scaleniowy”. 

Druga część nazwy proponowanego kącika tj. ( Salonowca) wy-
niknęła z faktu, że nazwy i hasła są w potocznych rozmowach często 
zmieniane i parafrazowane.

Parafrazując nazwę „Scaleniowiec”, wzięto też pod uwagę, jaką nazwę 
może ona przyjąć w ramach zwykłych międzyludzkich rozmów o kąciku oraz 
nagminnie występującej w takich rozmowach tendencjach do zmiany takiej 
nazwy lub uzupełniania jej o dodatkowe treści. 

Pierwszą zmianą słowa „scaleniowiec”, jaka przyszła na myśl, było pewne 
przeciwieństwo „scaleniowca” pracującego w polu, jak i w biurze. Osobą 
będącą jego przeciwieństwem, a może jednak wprost uzupełnieniem, byłby 
ktoś brylujący w towarzystwie ulokowanym w najpiękniejszej, z założenia, 
części mieszkania tj. salonie. Dzięki takim skojarzeniom powstała parafraza 
nazwy „Scaleniowca” w postaci nazwy „Salonowca”. 

Tak więc w propozycji tytułu kącika scaleniowego połączone zostały 
obydwie nazwy tj. „Scaleniowca” z „Salonowcem”, jako pewnego rodzaju 
ich przeciwieństwo lub jak kto woli uzupełnienie. By zaznaczyć, że kącik 
ma zawierać także szczyptę humoru oraz by wskazać, że humor oprócz 
spraw poważnych w kącku jest też mile widziany, dopisany został do 
Salonowca w nazwie kącika, znak ogólnie znany w środkach komunikacji 
elektronicznej przedstawiający uśmiechniętą ludzką twarz . 

Mamy też nadzieję, że każdy Scaleniowiec i nie tylko on będzie miał tak 
uśmiechniętą twarz, czytając „KĄCIK SCALENIOWCA ( Salonowca) w Prze-
glądzie Geodezyjnym, jeśli oczywiście miłościwie nam panująca Redaktor 
Naczelny na trwale przyjmie kącik na łamy kierowanego przez Nią pisma.

„I to byłoby na tyle” w kwestii nazwy i celów kącika, czyli „Wyższości Świąt 
Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia”, jak mawiał nieodżałowanej 
pamięci Jan Tadeusz Stanisławski – „profesor” (jedyny) mniemanologii 
stosowanej. Starsi scaleniowcy wiedzą, kto to był i pewnie pamiętają jego 
piękne i pełne humoru, a jednocześnie mądre audycje na falach Polskiego 
Radia, zaś młodzież scaleniową odsyłamy do Internetu. 

Reszta w Waszych, tj. czytelników, rękach i przychylności Pani Redaktor 
Naczelnej, odnośnie dalszej gościny kącika na łamach Przeglądu Geodezyj-
nego.

PS. 
W związku, że teksty w kąciku planowane na 1 stronę druku, tj. 7000–

–7500 znaków ze spacjami lub odpowiednio mniej tekstu w przypadku 
nieobligatoryjnej, lecz pożądanej grafiki, tj. zdjęć, rysunków, planów itp., 
powinny ukazywać się już od następnego tj. kwietniowego numeru PG, 
uprzejmie prosimy o jak najszybsze przesyłanie tekstów do druku w kąciku, 
czyli potraktowanie tego pomysłu poważnie, lecz z uśmiechem na twarzy . 

Marian Skorupka

Szanowni Czytelnicy Przeglądu Geodezyjnego, 

Czytając Przegląd Geodezyjny, pewnie zauważyliście Państwo, że na 
łamach Przeglądu występują pewne stałe lub mniej stałe rubryki. Jedną 
z takich stałych rubryk mogłaby być rubryka poświęcona scaleniom gruntów, 
związanym z jakże aktualną obecnie i w przyszłości tematyką przemian 
przestrzennych na obszarach wiejskich. 

Jest zatem propozycja, by rubryka ta miała nazwę „KĄCIK SCALE-
NIOWCA ( Salonowca)”.

Genezę powstania rubryki o nazwie „KĄCIK SCALENIOWCA ( Salo-
nowca)”, którego łamy będą wypełniali między innymi czytelnicy Przeglądu 
Geodezyjnego, a prawdopodobnie głównie występujący w tytule tzw. „Scale-
niowcy”, przedstawiamy poniżej. 

Dlaczego „SCALENIOWCA”?
Chociażby dlatego, że pierwszym terenowym ogniwem obszarowych 

przemian przestrzennych na polskiej wsi, ujmowanych kompleksowo 
i stanowiących także bazę dla dalszych zmian gospodarczo-społecznych 
na obszarach wiejskich, są najczęściej scalenia gruntów wykonywane 
w zasadzie przez grono geodetów, ale nie tylko, popularnie zwanych „sca-
leniowcami”.

Z uwagi, że tematyka, jak i proponowana nazwa kącika będzie trochę, no 
może nie tylko trochę, szersza, poniżej przedstawiamy pełną genezę nazwy 
kącika i okoliczności, w jakich propozycja nazwy kącika powstała. 

Propozycja powstania rubryki o pierwotnej nazwie „Kącika Scaleniowca” 
jest reminiscencją propozycji uchwalenia „Dnia scaleń gruntów” zapropono-
wanego w marcowym numerze z br. Przeglądu Geodezyjnego w artykule – Pro-
pozycja uchwalenia, dla uczczenia 100. rocznicy opublikowania w dniu 31 lipca 
1923 r. pierwszej polskiej ustawy o scaleniach gruntów, „Ustawy o planowaniu 
urządzeniowo-rolnym oraz scalaniu i wymianie gruntów” obejmującej komplek-
sowo zagadnienia przekształceń obszarowych polskiej wsi oraz ustanowienie 
z okazji tej rocznicy roku 2023 „Rokiem scaleń gruntów”, a dnia 31 lipca „Dniem 
scaleń gruntów”.

Dzień ten w każdym roku byłby świętem branżowym dla pracowników 
jednostek i przedsiębiorstw geodezyjnych działających na rzecz przekształ-
ceń obszarowych polskiej wsi. W zamierzeniu dzień ten dotyczyłby tych 
wszystkich osób, które wykonują szeroko pojęte prace urządzeniowo-rolne, 
w tym głównie scalenia gruntów. Z tego też źródłosłowu powstała pierwsza 
wersja proponowanej nazwy tego dnia tj. „Dzień Scaleniowca”, podobnie 
jak zwyczajowo najczęściej określane nazwy dni branżowych typu: „Dzień 
Geodety”, „Dzień Górnika”, „Dzień Hutnika”, „Dzień Drogowca i Transportowca”, 
„Dzień Pracownika Handlu”, zwany też „Dniem Handlowca” itp. Jednakże 
chcielibyśmy, aby nazwa dnia dotyczyła nie tylko ludzi, lecz także prac, które 
wykonują i tak powstała nazwa: „Dzień scaleń gruntów”. 

Przy proponowanej wersji „Dzień scaleń gruntów”, by słowo „scalenio-
wiec” się nie zmarnowało i nie poszło w zapomnienie, powstał pomysł, 
że może by tak Przegląd Geodezyjny na swoich łamach wygospodarował 
miejsce na rubrykę „Kącik Scaleniowca”, gdzie bardzo doświadczone i mniej 
doświadczone „wygi scaleniowe” mogłyby wtrącić swoje trzy grosze na 
dowolny temat związany ze scaleniami. 


