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       „ za miłość ” 



… czyli HANYSki epizod 

 

Wikipedia:  HANYS – określenie rdzennego 

mieszkańca dawnej pruskiej części Górnego Śląska. 

Hanys to autokton, natomiast nie określa się tak 

osób spoza Czarnego Śląska, które na Śląsku 

mieszkają i przyjęły śląską kulturę. Słowo HANYS 

pochodzi od niemieckiego imienia HANS jako 

odpowiednika polskiego imienia JAN. Słowo to miało 

sugerować niemieckie pochodzenie Ślązaków.         

W założeniu słowo HANYS miało być obraźliwym 

określeniem, jednak zostało przyswojone przez 

mieszkańców Górnego Śląska.  

 



Prof. dr hab. inż. Mirosław ŻAK  syn Bolesława (mierniczy przysięgły) 
 

Urodzony: 10 wrzesień 1936r. w Katowicach 

Technikum Geodezyjne w Katowicach (Stalinogrodzie) - technik geodeta 1953r. 

AGH Kraków WGGiP - mgr inż. geodeta 1958r. 

AGH Kraków WGGiP -  dr inż. geodeta 1974r.  

AGH Kraków WGGiP - dr hab. inż. geodeta 1982r.  

Profesor nauk technicznych od 1994 roku. 

Godność profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Wałęsy 



Jak Katowice Stalinogrodem się stały - 7 marca 1953 
roku władze PRL zdecydowały o zmianie nazwy miasta, 
by uczcić zmarłego dwa dni wcześniej radzieckiego 
przywódcę Józefa Stalina. Nazwa obowiązywała do                 
21 października 1956 roku. W sumie w Stalinogrodzie 
urodziło się 16 tysięcy i 719 osób … 





1976 … nepotyzm ?! 















… myślę że do 

napełnienia „układu” 

równie dobry jak 
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Bałtycki Kongres Geodezyjny 
MIROSŁAW ŻAK  dn. 2/06/2016r.  

Spośród licznych i różnorodnych sztuk i nauk, budzących w nas 

zamiłowanie i będących dla umysłów ludzkich pokarmem, tym - według 

mego zdania - przede wszystkim poświęcić się należy i te z największym 

uprawiać zapałem, które obracają się w kręgu rzeczy najpiękniejszych i 

najbardziej godnych poznania. A cóż piękniejszego nad niebo, które 

ogarnia wszystko, co piękne? 

Te uroku pełne słowa Mikołaja Kopernika niechaj stanowią motto naszego 

Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego 2016. Nie tylko dlatego, że udział nas, 

geodetów w dziedzinie poznawania Świata i Wszechświata jest ogromny, ale 

również, a może zwłaszcza dlatego, że wydarzenie takie jak dzisiejsze napawa 

dumą i radością z racji własnych osiągnięć i dokonań. Czy słusznie tak dumni 

jesteśmy? Czy to nie zarozumiałość? Podyskutujmy! 

Gdzie żyjemy? Jakich rozmiarów jest scena, na której działamy? Ziemia ma 

powierzchnię około 500 milionów km
2
, włączając w to oceany i strefy 

podbiegunowe. No, ale jeśli pragniemy obserwować byt nie tylko człowieka, ale 

całego życia ziemskiego - musimy, co oczywiste - uwzględnić oceany tak samo 

jak dżungle i te inne rejony, które wydają się nam z własnej perspektywy życiu 

nieprzyjazne. 

500 milionów km trudno umieścić w wyobraźni, ale już kwadrat o bokach 

około 22 000 km jest dla nas łatwo wyobrażamy, a taki przecież areał 

odpowiada mniej więcej powierzchni Ziemi. 

Zwłaszcza nam geodetom powierzchnia ta objawia się jako szczupła scena, na 

której rozgrywa się dramat ludzkiej historii. Szczupłość tej sceny ujawnia się 

plastycznie na zdjęciach przesyłanych przez sondy kosmiczne i satelity 

geodezyjne. Znajdujemy tam obraz Ziemi jako zgubionej w nieograniczonej 

przestrzeni kuli płynącej nieskrępowanie w kosmicznym zagubieniu. I jest to 

wszystko, czym życie dysponuje jako miejscem akcji przez niewyobrażalny 

okres 4,6 miliardów lat swego istnienia na Ziemi. 

Posłużyłem się przymiotnikiem "niewyobrażalny", bo przecież okres czasu, w 

którym przebiegała dotychczasowa historia życia na Ziemi jest tak długi, że siła 

naszej wyobraźni nie jest w stanie mu sprostać. Nasze odczucie czasu oraz nasza 

umiejętność oddalenia się w czasie - są z oczywistych przyczyn biologicznych 

dostrojone do naszej fizycznej budowy, a mianowicie takiej budowy naszego  

ciała, jaka umożliwi nam przebywanie o własnych siłach najwyżej sześciu czy 

ośmiu kilometrów w ciągu godziny i jaka określa końcowy czas trwania naszego 



życia na 75, najwyżej 85 lat. Ale istnieją przecież pewne pomoce myślowe, 

jakby protezy naszej wyobraźni, dzięki którym na przeciąg pouczającej chwili 

może nam zaświtać pojęcie o wielkościach, z jakimi mamy tutaj do czynienia; 

wymawiając co sekundę jedną liczbę możemy doliczyć do tysiąca w ciągu 

jednego kwadransa! Do miliona potrzeba nam w tych warunkach, zakładając 

ośmiogodzinny dzień pracy na liczenie - już całego miesiąca. Aby dojść do 

miliarda należałoby temu poświęcić całe życie, dzień po dniu licząc po osiem 

godzin, przyjmując wciąż tylko jedną sekundę dla każdej liczby i dożywając 

jeszcze w tym celu pełnych osiemdziesięciu lat. Oto zadanie akurat dla Waszego 

dzisiejszego jubilata. 

Ale powróćmy na miejsce akcji. A więc kula o średnicy około 13 tysięcy km i 

powierzchni 500 milionów km
2
. Mało! Scena, o której mowa nie jest przecież 

powierzchnią, lecz przestrzenią wznoszącą się na tym obszarze . Wydaje się 

słuszne, by obszar ten rozciągnąć w górę aż do 2.000 metrów. Jest to założenie 

hojne, jako, że średnia wysokość masy lądów naszej planety wynosi tylko 825 

metrów. Zresztą rejony powierzchni ziemskiej leżące powyżej 2.000 

metrów zupełnie niezależnie od tego, czy w ogóle można je jeszcze uważać za 

część zasiedlonej przez życie "ekosfery" są stosunkowo tak niewielkie, że 

chociażby z tego powodu możemy je śmiało pominąć. Bądźmy jeszcze 

bardziej hojni rozszerzając tę strefę życia o 1.000 metrów głębokości poniżej 

powierzchni Ziemi, mimo że przy tej granicy w ciemnych głębinach mórz i 

oceanów formy życia są już niebywale ubogie i rzadkie. 

Miejsce akcji ma więc pionowe rozpostarcie liczące łącznie tylko 3000 m. Dla 

zorientowania się co to oznacza przenieśmy się do wizerunku Ziemi widzianej 

jako piłka o średnicy 13 cm, którą pokrywa cienka błonka o grubości 0,03 mm, 

a Mont Everest o wysokości 0,09 mm byłby wyczuwalny wrażliwą opuszką 

palca. Oto wszystko! Jest to bowiem nie tylko nasza przestrzeń życiowa, obszar, 

na którym rozgrywała się dotąd cała historia ludzkości, ale jes t to jedyna 

przestrzeń, jaką dysponuje całe znane nam życie w ogóle, we wszystkich swoich 

formach i odmianach. Nasza kula ziemska, której wnętrze już kilkaset metrów w 

głąb należy do strefy dla życia zakazanej unosi się swobodnie w niewymiernie 

rozległej, nieprzeniknionej przestrzeni! Oto nasz obszar życiowy, miejsce akcji 

dramatu ludzkiej historii.  

A co z naszym kosmicznym sąsiedztwem? Księżyc w przyjętej przez nas skali 

musielibyśmy sobie wyobrazić jako kulkę o średnicy 3,5 cm, okrążającą Zimie 

w odległości 3,8 m, poruszającą sie po torze o średnicy 7,6 m , a więc cały układ 

Ziemia - Księżyc mieściłby się w pomieszczeniu o wymiarach 8 x 8 x 8 m. W 

tym samym modelu Słońce znajdowałoby się w odległości 1,5 km i ze swoją 

średnicą ok. 14m nie weszłoby już do żadnego normalnego budynku. 



A kto odważy się ocenić w naszym modelu myślowym jak daleko od nas może 

znajdować się najbliższa gwiazda, a więc najbliższe sąsiadujące z nami słońce? 

Kto ma chęć niech policzy; alfa Centauri, nasze sąsiednie słońce byłoby w 

naszym wzorcu już tak odległe, że dla dotarcia do niego musielibyśmy zacząć 

stosować astronautykę wewnątrz naszego własnego modelu; najbliższa licząca 

w modelu 14m rozżarzona kula znajdowałby się bowiem na Księżycu. A 

dopiero przy takich międzygwiezdnych odległościach, przy tych przestrzeniach 

rozciągających się pomiędzy poszczególnymi słońcami można mówić o 

Wszechświecie w pełnym tego słowa znaczeniu. 

Należy sobie teraz wyobrazić mniej więcej 100 miliardów takich ognistych kul 

o średnicy 14 m, w takiej samej od siebie odległości, swobodnie 

przytrzymywanych w przestrzeni siłami wzajemnego przyciągania. 

Tworzą one galaktyki w postaci układów gwiazdowych (gwiezdnych), 

ukształtowanych w postaci dysku bądź soczewki jako skutek rotacji wokół 

wspólnych punktów ciężkości. Galaktyk takich jest nieskończenie wiele, a ich 

rozmiary znowu znacznie przekraczają zdolności naszej wyobraźni, która już 

nam raz prawie nie dopisała. Czy pomoże nam informacja, że na przebycie drogi 

od określonego punktu na krawędzi naszej własnej Galaktyki do dokładnie 

przeciwległego punktu jej strony przeciwnej światło potrzebowałoby około 100 

000 lat? Oznacza to, że średnica naszej galaktyki wynosi 100 000 lat świetlnych. 

Następujący eksperyment myślowy pozwoli nam chyba najłatwiej wytworzyć 

sobie choć słabe pojęcie o jakie wielkości tu chodzi. Gdy nakłujemy szpilką 

zdjęcie jakiejś galaktyki, powstała w ten sposób dziurka jest tak wielka, że 

pojazd kosmiczny poruszający się z prędkością światła ( co jest oczywiście 

utopią) przerzucałby nas na drugą krawędź dziurki przez co najmniej 700 lat. 

Dodajmy, że takie przekłucie wywołałoby zniszczenie około miliona gwiazd 

czyli słońc, spośród których - zgodnie z najnowszymi statystycznymi i 

logicznymi przesłankami - jakieś 50 000 może posiadać własne układy 

planetarne, a z nich według wszelkiego prawdopodobieństwa co najmniej  

kilkaset może być zamieszkałych przez formy życia takich czy innych gatunków. 

Kto choć raz przebył taki proces myślowy ten czuje, że obiektywna 

rzeczywistość naszego ziemskiego istnienia - tak widziana - pozostaje w 

diametralnej sprzeczności z poczuciem bezpieczeństwa, przytulności i stałości, 

które w nas wzbudza nasze bezpośrednie otoczenie. Wyraźnie widzimy nasz 

świat w zgodnej z prawdą postaci maleńkiego obszaru jasności, ciepła i życia 

rozciągniętego cieniutką warstwą na zagubionej kuli, unoszącej się w pustym 

Wszechświecie. To, co z przyzwyczajenia wydaje się codzienne i oczywiste, już 

z dystansu niewielu tysięcy kilometrów przedstawia się nam jako wyjątkowy 



pod każdym względem punkt w przestrzeni, w warunkach tak niewiarygodnych 

i jedynych w swoim rodzaju, że już samo to zdaje się uzasadniać słuszność 

wciąż jeszcze rozpowszechnionego poglądu, że Ziemia nasza - a tym bardziej 

powstałe na niej życie jest zdarzeniem wyjątkowym, być może nawet jedynym 

w całym Wszechświecie i dającym się wyjaśnić tylko przez zupełnie 

nieprawdopodobny zbieg niezwykłych przypadków i działania na dodatek sił 

nadprzyrodzonych Wniosek taki w pierwszej chwili wydaje się istotnie 

nieunikniony. 

A jednak nie! Ogromny wysiłek ludzi myślących , a w tym i nas geodetów 

obradujących tu dzisiaj doprowadził do daleko już idącego poznania 

Wszechświata. To właśnie dzięki nam zarysowuje się obraz różniący się 

radykalnie od wizji Ziemi nieczułej, płynącej przed siebie przez puste obszary 

przestrzeni w kosmicznym zagubieniu. Podksiężycowy świat rzeczy 

przemijających i nas istot śmiertelnych jest w rzeczywistości tysiąckrotnie 

skrzyżowany ze sferą gwiazd i całą głębią Wszechświata, w którym panują 

prawidła i siły rządzące nami i naszym życiem na Ziemi i to w takim stopniu, 

że nie moglibyśmy tutaj żyć, gdyby Ziemia nasza była od nich wyizolowana. 

Ziemia na pewno nie jest centrum Wszechświata. To złudzenie już  raz na 

zawsze zdemaskowane przeminęło. Ziemia jest jednak punktem zogniskowania 

w Kosmosie, jednym z tych miejsc - może jednym z nieprzeliczonych w 

Kosmosie, w którym przez zbieg wielu sił, czynników i wpływów, jak gdyby 

wskutek potężnego wysiłku ogromnych kosmicznych przestrzeni, spełnione 

zostały i są nadal podtrzymywane na stosunkowo maleńkim obszarze warunki 

prowadzące do powstania i trwania tego, co nazywamy życiem i świadomością. 

A ponieważ do postawienia tak optymistycznych wniosków przyczyniła się  

walnie również geodezja pozwólcie, że wzniosę na koniec hasło: 

Niech się radośnie i owocnie toczy nasz Bałtycki Kongres Geodezyjny. 

 

A więc ...  

 

„Iść w stronę słońca” 


