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 Protokół Nr XXV/ 16 

z XXV sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 2 czerwca 2016 r. 

 

Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Miejskiej p. Józef Misiura. 

Czas trwania sesji: ok. 13.10 – 15.05. 

Miejsce obrad: Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach  

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

 

1.Otwarcie uroczystej sesji, powitanie gości. 

Przewodniczący Rady: Wysoka Rado, Otwieram 25 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach! Szanowni  

i Dostojni Goście!  Dzisiejszą uroczystością kolejny już raz obchodzimy w Ropczycach Dzień 

Samorządu Terytorialnego – święto działaczy i pracowników samorządowych. Wielu z Was zacnych 

i zaprzyjaźnionych Gości  - My samorządowcy mamy zaszczyt ponownie przyjmować na obchodach 

samorządowego święta. Dzień Samorządu Terytorialnego został ustanowiony przez Sejm w 2000 roku 

i wyznaczony na 27 maja jako upamiętnienie pierwszych wolnych wyborów w Polsce po II wojnie 

światowej - wyborów samorządowych w 1990 roku. Data 27 maja to również rocznica wejścia w życie 

ustawy o samorządzie terytorialnym  – gminnym. W powszechnej ocenie instytucja samorządu 

terytorialnego wypada pozytywnie. Samorząd terytorialny przyczynił się do sukcesu 

polskiej  transformacji oraz do znaczącej poprawy poziomu życia. W pierwszej fazie samorządności 

najważniejsze były zadania inwestycyjne, nadrabiające opóźnienia w infrastrukturze. W następnym 

etapie poprawy jakości życia znalazła się oferta kulturalna, rozrywkowa i sportowa oraz wzmacnianie 

idei społeczeństwa obywatelskiego. Zaczęto również promować przywiązanie do małych ojczyzn  

i lokalnych tradycji jako istotnego elementu wizerunkowego i ważnej części dorobku narodowego. 

Przez instytucję samorządu terytorialnego mieszkańcy za pośrednictwem radnych zyskali możliwość 

współdecydowania o tym, jak wygląda ich miejsce zamieszkania i jak dzielone są samorządowe 

pieniądze. Następne lata rozwoju samorządu terytorialnego będą równie ważne – ponieważ wiele 

spraw i dylematów wymaga dobrych rozwiązań prawnych i ekonomicznych. Pozytywna ocena 

dotyczy również dorobku naszego samorządu – samorządu Miasta i Gminy Ropczyce. Budowa 

społeczeństwa obywatelskiego a także postęp cywilizacyjny w naszej małej ojczyźnie dokonywał się 

przy Waszym, Szanowni i Dostojni Goście, często bezpośrednim udziale. Dlatego też cieszy Wasza 

obecność na dzisiejszym święcie - tak więc dziękując za przyjęcie zaproszenia i obecność, witam 

wszystkich serdecznie w imieniu swoim, Rady Miejskiej w Ropczycach oraz burmistrza Ropczyc 

Bolesława Bujaka. Wysoka Rado! Drodzy Goście! Dzisiejsze święto samorządowe zaszczycił swoją 

obecnością Ksiądz profesor Michał Heller, od 2010 roku Honorowy Obywatel Miasta Ropczyce, 

wcześniej związany z naszym miastem przez roczną posługę kapłańską zapoczątkowaną w 1959 roku. 

Ksiądz profesor przez treści przekazywane w wykładach i książkach – jest naszym przewodnikiem po 

ścieżkach życia, pomaga nam w trudzie rozumienia i godzenia świata materialnego i naukowego  

z ideałami i wartościami. Dla miasta Ropczyce, dla mnie osobiście oraz burmistrza Ropczyc Bolesława 

Bujaka to wielkie wyróżnienie, że ksiądz profesor kolejny raz przyjął zaproszenie na obchody 

samorządowego święta -  serdecznie witamy i pozdrawiamy księdza profesora Michała Hellera. 

Następnie Przewodniczący Rady powitał uczestników sesji i wśród nich:   księży rodaków i przyjaciół 

Ropczyc: księdza prałata dr Wiesława Matyskiewicza, księdza wicedziekana Tadeusza Mieleszko – 

proboszcza parafii Świętego Michała Archanioła w osiedlu Witkowice, księdza prałata dr Stanisława 

Mazura proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach, księdza Wojciecha 

Styczyńskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza Moskala, wicewojewodę 

podkarpackiego Witolda Lechowskiego, starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witolda 

Darłaka, wicestarostę Bernadetę Frysztak, radnych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na czele  

z przewodniczącym Rady Józefem Rojkiem, delegatów sąsiednich miast i gmin wśród nich wójta 

gminy Wielopole Marka Tęczara, sędziego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Andrzeja Palacza, 
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Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzatę Rauch, byłego ministra sprawiedliwości, prezesa 

CWKS Resovia Rzeszów Aleksandra Bentkowskiego, rektora Wyższej Szkoły Inżynieryjno 

Ekonomicznej w Rzeszowie Stanisława Sosnowskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Ropczycach starszego brygadiera Jacka Roga, zastępcę komendanta powiatowego Policji 

Romana Zawiślaka, powiatowego lekarza weterynarii Katarzynę Bizoń, dyrektora Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Mirosława Leśniewskiego, zasłużonych dla miasta Ropczyce: Stanisława Ważnego, 

Elżbietę Bizoń, Józefa Ambrozowicza, Genowefę Zygmunt, prezesa zarządu, dyrektora naczelnego 

Zakładów Magnezytowych Ropczyce, Zasłużonego dla miasta Ropczyce Józefa Siwca, wiceprezesa 

Zakładów Magnezytowych Mariana Darłaka, prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów  

w Rzeszowie Franciszka Kosiorowskiego, kierownictwo firmy Aero Gearbox International Poland, 

którą reprezentują: wiceprezes Steven Pole, dyrektor zarządzający:  Alan Davies, prezesa firmy 

NIWA, Zasłużonego dla miasta Ropczyce Jana Niwę, prezesa zarządu firmy WELDON  Kazimierza 

Mikruta, prezesa zarządu ZM Invest Leona Marcińca, prezes Gminnej Spółdzielni Izabelę Urbanek, 

profesora Jerzego Lewickiego Zasłużonego dla miasta Ropczyce, profesora Wiesława Zylskiego 

pierwszego przewodniczącego Rady Miejskiej, prezesów, przewodniczących i działaczy stowarzyszeń 

działających na terenie miasta i gminy Ropczyce wśród nich: prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Ropczyckiej Adama Sypla, wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych 

profesora Władysława Tabasza; przewodniczącą Stowarzyszenia Kobiet Gminy Ropczyce Zofię 

Pociask, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,  delegację uczniów księdza Michała Hellera, 

kadrę kierowniczą gminy i reprezentację pracowników Urzędu Miejskiego w Ropczycach, 

przedstawicieli mediów, współgospodarzy dzisiejszej uroczystości: burmistrza Ropczyc Bolesława 

Bujaka, radnych Rady Miejskiej w Ropczycach.  

Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie uroczystej części sesji pani Teresie Kiepiel pełniącej 

funkcję Dyrektora Centrum Kultury w Ropczycach.  

 

 

2.Podglądanie Wszechświata – wykład ks. prof. Michała Hellera, Honorowego Obywatela Miasta 

Ropczyce. 

 

Pani Teresa Kiepiel zaprosiła na scenę księdza doktora Wiesława Matyskiewicza - wykładowcę 

Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, adiunkta w Katedrze Pedagogiki Uniwersytetu 

Rzeszowskiego a także sekretarza Biskupa Kazimierza Górnego, aby przybliżył zebranym postaci 

księdza profesora Michała Hellera. 

 

Ksiądz doktor Wiesław Matyskiewicz – Wielce Szanowni Państwo. Ponieważ występuję   

w podwójnej roli, dlatego też na początku pozwolę sobie przeczytać list okolicznościowy na ręce 

Szanownego Pana Bolesława Bujaka Burmistrza Miasta Ropczyce: Szanowny Panie Burmistrzu. 

Dziękuję za zaproszenie na uroczystą sesję Rady Miejskiej z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. 

Szanownemu Samorządowi Miasta i Gminy Ropczyce serdecznie życzę kolejnych osiągnięć w trosce 

o Miasto i Gminę Ropczyce. Życzę także dobrej współpracy z Mieszkańcami i radowania się jej 

owocami. Niech waszej służbie towarzyszą słowa św. Jana Pawła II: „Siła państwa i jego rozwój zależą 

w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym 

starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany”. Z racji zajęć wcześniej przyjętych, nie mogę 

osobiście przybyć do Ropczyc. Załączam wyraz szacunku i serdeczne błogosławieństwo dla 

wszystkich Szanownych Uczestników uroczystej Sesji, szczególnie dla księdza profesora Michała 

Hellera. Podpisał ksiądz biskup Kazimierz Górny. Pozwolę sobie po laudacji, której teraz dokonam 

przekazać okolicznościowy list. Czcigodny Księże Profesorze, obecni kapłani, Szanowni Państwo 

powitani przez pana przewodniczącego, dlatego już nie będę wymieniał wszystkich po raz drugi.  

W zasadzie jest teraz czas laudacji chociaż ja bym to nazwał quasi laudacją, ponieważ  

o księdzu profesorze trudno powiedzieć laudację. Rozpoczynam i proszę o wybaczenie ale zacznę 
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może nietypowo. Każdy z nas pamięta swoje dzieciństwo i swoje postrzeganie świata, które wtedy 

widzieliśmy w modelu ptolemeuszowym, geocentrycznym bo ziemia wydawała nam się płaska. 

Dopiero poznanie tajników wiedzy pozwoliło nam na zobaczenie rzeczywistego obrazu ziemi, chociaż 

z pewnością mieliśmy jeszcze rozterki z półkulą południową bo ludzie z tamtej strony chodzili jak  

w Małym Księciu do góry nogami, takie jest postrzeganie dziecka. Zrozumieliśmy tę prawdę poznając 

teorię powszechnego ciążenia Newtona. Na naszej drodze życiowej było wiele osób, które pomagały 

nam w zrozumieniu zarówno tych prostych jak i bardzo skomplikowanych teorii naukowych. Obecny 

wśród nas ksiądz profesor Michał Heller, którego wykładów miałem zaszczyt słuchać prowadzi nas 

po zawiłych zakamarkach wiedzy. Nasz wzrok prowadzi aż do gwiazd i czasoprzestrzeni. Nikt z nas 

nie ma wątpliwości, że ksiądz profesor Michał Heller i wypowiem teraz truizm to uczony światowej 

sławy - fizyk, kosmolog i teolog, który w matematycznych równaniach, teoriach naukowych potrafi 

dostrzec dzieła sztuki a wielkich fizyków uważa za genialnych artystów. Laureat prestiżowej nagrody 

Templetona, wykładowca wielu prestiżowych uniwersytetów na całym świecie. Jeden z największych 

autorytetów moralnych. Fundator i dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, 

powszechnie szanowny i uznany w całym świecie nauki. Twórczość księdza profesora od wielu lat 

fascynuje i intryguje. Jego dorobek naukowy i działalność publicystyczna są nie tylko największym 

dowodem na to, że nauka i religia wcale nie muszą się wykluczać ani ze sobą konkurować. Jest 

autorem wielu publikacji naukowych, monografii, artykułów czy rozważań publicystycznych. Nie 

będę w tym miejscu przytaczał wszystkich dzieł księdza profesora bo w zasadzie wiemy o tym, że nie 

zmieścilibyśmy ich, tylko same tytuły w obszernej monografii. Poza licznymi doktoratami honoris 

causa i nagrodą Templetona ksiądz profesor jest między innymi Kawalerem Złotego Krzyża Zasługi  

i Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, laureatem Medalu Świętego Jerzego 

oraz Super Wiktora Specjalnego. W maju 2014 roku ksiądz profesor został odznaczony przez 

prezydenta Rzeczypospolitej Orderem Orła Białego. Jego znanym talentem jest to, że nawet o teorii 

względności potrafi opowiadać językiem literackim. Czytelnikom w Polsce ksiądz profesor Heller 

znany jest jako popularyzator nauki, zwłaszcza fizyki i kosmologii. Naukowcom na całym świecie 

jako wybitny uczony, autor setek publikacji. Profesor Heller jak dziesiątki największych umysłów na 

całym świecie a jest w ścisłej czołówce tych umysłów pracuje nad teoriami fizycznym - ogólną teorią 

względności i mechaniką kwantową. Ksiądz profesor walczy z prymitywnymi wyobrażeniami na 

temat relacji religii i nauki. Możemy powiedzieć, że realizuje program zawarty przez świętego Jana 

Pawła II w encyklice Fides et ratio. Szczególną rolę w myśli profesora Hellera odgrywa matematyka. 

W jego opinii obiekt matematyczne  są elementami teorii fizycznych, w nich formułowane są prawa 

fizyki. Matematyka leży zatem u podstaw wszystkich zjawisk. Sama jest niezależna od człowieka, 

który się nią posługuje. Matematyk, który dowodzi nowych twierdzeń nie wymyśla ich ani nie 

konstruuje, raczej je odkrywa, istniejące w obiektywnej rzeczywistości. Warto również podkreślić, że 

profesor Heller to także znakomity mówca o czym wszyscy wiemy tym, którym udało się uczestniczyć 

w jego wykładach a za chwilę będziemy mieli tę okazję lub jeśli komuś z nas udało się namówić go 

na prowadzenie wykładu. Z wielką łatwością przytacza anegdoty z życia wielkich uczonych czy 

artystów. Ma również dar niezwykle barwnego przedstawiania historii swojego życia, które nie było 

przecież usłane różami. W publikacji, którą możemy również zakupić „Wierzę, żeby rozumieć” 

powiedział o Ropczycach, że to był jeden z ciekawszych okresów jego życia. Mimo, że praca 

duszpasterska w naszym mieście trwała tak krótko, to owocowała w wiele wydarzeń, które zarówno 

w pamięci Ropczycami jak i księdza profesora pozostawiły niezatarty ślad. Ślad, który na zawsze 

pozostanie w pamięci nas wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zetknęli się lub zetkną z osoba 

księdza profesora Michała Hellera. Ta krótka laudacja - ksiądz profesor wybaczy, że tak trochę 

osobiście ale myślę, że każdy z nas tak właśnie to czuje osobiście. Tym bardziej, że są tutaj również 

uczniowie księdza profesora tych, których przygotowywał do I Komunii Świętej są na tej sali, dlatego 

też taki sentyment od nas do księdza profesora tych, którzy razem wzrastali, byli razem z księdzem 

profesorem, uczyli się od księdza profesora, wyrastaliśmy w jego cieniu. Cieszymy się, że możemy 
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znać. To dla nas zaszczyt księże profesorze, że możemy wyrastać w cieniu takiego wielkiego 

człowieka. Dziękuję serdecznie. 

 

Pani Teresa Kiepiel - Szanowni Państwo. W marcu tego roku ksiądz profesor Michał Heller obchodził 

80 te urodziny. Z tej okazji samorząd naszego miasta przygotował dla księdza profesora upominek, 

który jak myślę będzie mu zawsze przypominał Ropczyce. Jest to obraz olejny pana Adama Sypla 

„Pejzaż z życia” przedstawiający kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. W kościele 

tym ksiądz profesor Heller pełnił posługę kapłańską podczas pobytu w naszym mieście w latach 1959-

1960.  

Wręczenia obrazu księdzu profesorowi Michałowi Hellerowi dokonali Burmistrz Ropczyc pan 

Bolesław Bujak i Przewodniczący Rady Miejskiej pan Józef Misiura. 

 

Pani Teresa Kiepiel  poinformowała, że ksiądz profesor Heller będąc wikariuszem w parafii  

w Ropczycach przygotowywał do Pierwszej Komunii Świętej klasę. Dzisiaj kilka osób z tejże klasy 

chciałoby wręczyć księdzu profesorowi pamiątkowe zdjęcie z 1960 roku, właśnie z tej Pierwszej 

Komunii Świętej. 

Wyżej wymienione osoby przekazały księdzu profesorowi Michałowi Hellerowi pamiątkową 

fotografię dotyczącą ich Pierwszej Komunii. 

 

Wykład księdza profesora Michała Hellera pt. „Podglądanie wszechświata” (uzupełniany pokazem 

multimedialnym). 

Ksiądz profesor Michał Heller - przede wszystkim bardzo serdecznie pragnę podziękować za tak 

wspaniałe i wzruszające  przyjęcie. Jak widać jest sporo rzeczy, które mnie z Ropczycami łączą, mieć 

tylu uczniów ciągle młodych bo czas nie mija, czas narasta a wszyscy są zawsze bardzo młodzi tylko 

niektórzy krócej są młodzi a niektórzy już dłużej są młodzi. Chciałbym się zrewanżować za to 

wszystko krótkim wykładem o podglądaniu wszechświata. W ten sposób trochę podzielę się tym czym, 

jeśli tak można powiedzieć zajmuję się prawie na co dzień. Dlaczego podglądanie wszechświata.  

Każdy z nas ma swój własny wszechświat w którym żyje i który na co dzień podgląda. Ja bym chciał 

dzisiaj państwa zaprowadzić trochę do większego wszechświata, którego nasz mały, lokalny 

wszechświat jest małą częścią. To będzie nasza wspólna wędrówka nie tylko w przestrzeni ale także 

w czasie. Cofniemy się nie tylko o tych kilkadziesiąt lat do okresu kiedy tutaj pracowałem  

w Ropczycach ale znacznie dalej. Postaram się poprowadzić państwa na długą wycieczkę, która będzie 

wiodła od chwili obecnej aż do początku świata, tak jak go dzisiaj rozumiemy. Myślę, że seria różnych 

obrazów pomoże nam w tej wycieczce.  To jest fragment naszego małego wszechświata. Oglądamy 

się w koło i widzimy między innymi takie obrazki. Ale chciałbym tu zwrócić uwagę na światło. To 

zdjęcie pokazuje orgię światła. I uświadommy sobie, że nasz kontakt ze światem, z małym tylko 

marginesem na inne elementy, nasz kontakt ze światem odbywa się za pomocą światła. Patrzymy  

w koło i światło ze wszystkich przedmiotów wpada do naszego oka i daje nam kontakt  

z tym światem. Tak samo jest, gdy chodzi o wszechświat z tym, że tu już nie wystarczy nasze oko. 

Musimy budować instrumenty bardzo czułe. Tutaj widzimy na tym zdjęciu fragment nowoczesnego 

teleskopu. To są urządzenia niesłychanie drogie nie tylko dlatego, że optyka i mechanika takiego 

urządzenia jest niezmiernie kunsztowna ale dlatego, że on jest cały oprawiony, jeśli tak można 

powiedzieć w informatykę, w elektronikę. Dzisiaj będąc w Krakowie można prowadzić obserwacje na 

instrumencie, który znajduje się na drugiej półkuli i tak się robi. Tak, że to wszystko jest jakby takim 

unerwieniem świata uczonych, przez to patrzymy na świat. Ale tym nośnikiem, który przynosi nam 

informacje z dalekiego świata jest w 99% światło. Co widzimy przez taki teleskop. Tutaj widzimy 

galaktykę, czyli ogromne zbiorowisko gwiazd i uświadommy sobie taką okoliczność, że promień 

światła opuścił tą galaktykę bardzo, bardzo dawno temu i podróżował przez wszechświat, wpadł do 

ogniska teleskopu i został zarejestrowany albo na kliszy albo raczej na płytce podobnej do płytki CD 

w komputerach. Ten promień światła podróżował przez wszechświat 60 milionów lat. Tutaj widzimy 
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na tym zdjęciu napis MGC 4414, to jest numer w katalogu tych galaktyk tej właśnie, którą widzimy  

i światło z tej galaktyki do naszego teleskopu podróżowało 60 milionów lat, czyli mamy chwilę  

z przeszłości uchwyconą, 60 milionów lat to jeszcze ludzkości na ziemi nie było. Dzięki temu 

mechanizmowi, że światło porusza się, podróżuje w przestrzeni ze skończoną prędkością możemy 

zobaczyć naszą daleką przeszłość. Ta plansza przedstawia w wielkim skrócie historię naszego 

wszechświata. Po lewej stronie mamy początek świata do którego dojdziemy, po prawej stronie stan 

obecny, ta zielona strzałka będzie naszym przewodnikiem. W tej chwili ona wskazuje na kosmiczną 

chwilę obecną i będzie się przesuwać coraz bardziej w stronę początku w miarę postępu tego wykładu. 

Obecnie ta strzałka zielona pokazuje nam część rysunku, który przedstawia tzw. erę galaktyczną 

historii świata, to jest era obecna. Świat w tej chwili głównie składa się z galaktyk, czyli z wielkich 

zgromadzeń gwiazd, tak jak ta, którą widzieliśmy przed chwilą. To jest galaktyka przez duże G, 

galaktyka nasza, którą my zamieszkujemy. Oczywiście jej nie możemy zobaczyć bo my się 

znajdujemy w jej środku, wewnątrz ale to jest rekonstrukcja. To jest wielkie zbiorowisko gwiazd. Jeśli 

ktoś ma dobry wzrok to na dole obrazka, gdzieś niedaleko 1/5 odległości obrazka od dolnej ramki jest 

napisane po anielsku our solar system  - nasz układ słoneczny. Taka maleńka kropka. To jest słońce 

razem ze wszystkimi planetami. Nasz układ planetarny  jest odległy od środka galaktyki  mniej więcej 

o 40 tysięcy lat światła, czyli światło z centrum idzie do nas 40 tysięcy lat. W środku tej galaktyki 

widzimy taki wielki rozbłysk, to jest jądro naszej galaktyki. Wszystko wskazuje na to, że tam się 

znajduje czarna dziura, która pochłania materię. Te ramiona spiralne sugerują, że to się do środka 

wsysa. I jeszcze kilka obrazków innych galaktyk. Jak powiedziałem w erze galaktycznej, czyli obecnej 

wszechświata to co widzimy to głównie są galaktyki, tu są różne piękne kształty, jedne widoczne en 

face, inne z boku. Widzimy, że galaktyki mają rozmaite struktury. Popatrzmy na ten obrazek dolny po 

lewej stronie GC 4013. Widzimy, że w płaszczyźnie równikowej tej galaktyki jest taki ciemny pas. To 

jest materia, która nie świeci, która ekranuje inną materię tzw. ciemna materia tutaj jest wyraźnie 

widoczna. Jeszcze inna galaktyka spiralna, piękna podobna do naszej. Teraz znowu mamy planszę  

z historią wszechświata. Strzałka się przesunęła, będziemy starali się zajrzeć głębiej. Ten rysunek, 

widzimy że historia świata jest pomiędzy takimi dwiema liniami, które się od siebie oddalają. To 

reprezentuje na tym rysunku fakt, że wszechświat się rozszerza, że galaktyki od siebie uciekają 

nawzajem i to już dzisiaj wiemy ponad wszelką wątpliwość, czyli jak idziemy w stronę początku to 

galaktyki się do siebie zbliżają, świat się kurczy. Podróżujemy w czasie tego wykładu  wstecz w czasie 

i ta strzałka zielona pokazuje moment, kiedy wszystkie galaktyki są już bardzo blisko siebie, kiedy 

dopiero się tworzą. Zobaczymy w tej chwili na tym obrazku teleskop Hubble’a, który jest w tej chwili 

na orbicie i on jest odpowiedzialny za wiele tych zdjęć, które państwu pokazuję, one je robi. On zrobił 

między innymi to zdjęcie, które nie wygląda specjalnie efektownie ale jest niezmiernie ważne. To 

zdjęcie zostało zrobione około miesiąc temu i przysłane przez teleskop Hubble’a do nas. Dlaczego ono 

jest takie ważne. Teleskop Hubble’a wpatrywał się w jeden maleńki punkt nieba przez 11dni i przez 

cały ten czas obiektyw tego teleskopu był otwarty i naświetlał kliszę, to nie była klisza ale tak to 

nazwijmy. To jest wynik tego naświetlania, to jest zdjęcie jakie on zrobił. Ten fragment w ramce 

powiększony to jest galaktyka, najdalszy obiekt jaki można zaobserwować optycznie, najdalsza 

galaktyka. Światło od niej do nas podróżowało 13,4 miliarda lat świetlnych, najstarsza galaktyka jaką 

udało się zaobserwować. Ta liczba jest zawrotna dlatego, że dzisiaj wiemy o tym, że wiek 

wszechświata wynosi 14,7 miliardów lat, ta galaktyka jest więc niezmiernie blisko początku. W lewym 

górnym rogu jest schemat gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy, to dlatego, że właśnie ta galaktyka 

znajduje się w okolicy Wielkiej Niedźwiedzicy. Jesteśmy znowu na naszym diagramie. Strzałka się 

przesunęła jeszcze w kierunku początku, świat się kurczy bo idziemy pod prąd czasu i dochodzimy do 

momentu, kiedy galaktyki wszystkie zetknęły się ze sobą, świat był już tak gęsty, że struktura 

galaktyczna się zgniotła i co było przedtem. Chcemy zobaczyć co było przedtem zanim powstały 

galaktyki. To się nam udało w roku 1965 a więc już dość dawno temu, mianowicie odkryto wtedy fakt, 

że cała przestrzeń wszechświata jest wypełniona promieniowaniem radiowym o temperaturze 2,7 

stopni Kelvina. Tego odkrycia dokonali dwaj inżynierowie Penzias i Wilson. Historia była taka, że 
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były pewne zakłócenia w przekazie informacji na dalekie odległości i firma Bell Telephone Company 

w której byli oni zatrudnieni zleciła im wykrycie tych zaburzeń. Po dłuższym okresie pracy, przy 

pomocy anteny którą widzimy na obrazku udało im się stwierdzić, że nie są to żadne szumy powstające 

z jakichś przypadkowych zanieczyszczeń tylko to są szumy z wszechświata. Świat jest wypełniony 

promieniowaniem radiowym o temperaturze 2,7 stopnia. Dlaczego to jest ważne, bo kosmologowie 

już co najmniej 20 lat wcześniej wyliczyli matematycznie, że świat ma być wypełniony takim 

promieniowaniem, tylko nie potrafiono go wówczas wykryć dlatego, że nie było odpowiedniej 

techniki radiowej a teraz właśnie się udało i to promieniowanie, które się nazywa mikrofalowe 

promieniowanie tła, tła bo jakby cały świat jest tłem tego promieniowania wypełniony, ono jest resztką 

po wielkim wybuchu. Teoretycy już wcześniej wyliczyli, że tak powinno być. Dlatego to 

promieniowanie jest takie ważne bo niesie informację z okresu po Wielkim Wybuchu. Tutaj mamy 

planszę, która ilustruje misje kosmiczne. Ponieważ to promieniowanie jest takie ważne dla kosmologii, 

dla nauki o wszechświecie wysłano specjalne satelity do badania tego promieniowania bo z ziemi nie 

bardzo daje się badać bo atmosfera ziemska ekranuje i w roku 1964 i 1965 były pomiary tych dwóch 

panów a potem wysłano satelitę Cobe w 1989 roku i ten satelita sporządził mapę tego promieniowania. 

To jest jak gdyby fotografia wszechświata bardzo niedługo po Wielkim Wybuchu, około 400 tysięcy 

lat. Tam są takie plamy czerwone i niebieskie, jeszcze galaktyk wtedy nie było, gwiazd nie było tylko 

obszary troszkę cieplejsze i troszkę chłodniejsze. Różnica pomiędzy cieplejszymi i zimniejszymi 

obszarami to jest tylko jedna dziesięciotysięczna stopnia a więc bardzo niewielka ale te plamy to są 

zalążki przyszłych galaktyk. W roku 2001 wysłano drugiego satelitę, który już korzystał z lepszej 

techniki. I sporządził tę mapę znacznie dokładniej. Ta mapa jest bardzo ważna dlatego, że badając 

rozkład tych plamek, badając temperaturę i inne cechy fizyczne badamy stan wszechświata bardzo 

blisko Wielkiego Wybuchu. To jest historia wszechświata, ta sama historia, którą tamta plansza 

przedstawiała tylko może w dokładniejszym obrazku. Popatrzmy na lewy koniec. Tam jest taki zielony 

placek już blisko samego początku. Ten zielony placek to jest wszechświat jaki był w stanie który 

pokazywały te mapy pokazywane przed chwilą. To jest właśnie promieniowanie tła, to jest ten zielony 

placek. Gdy badamy te plamki na promieniowaniu tła to badamy stan wszechświata w tamtej chwili. 

Ponieważ to jest takie niezmiernie ważne więc państwa europejskie Europejska Agencja Kosmiczna 

bo tamte badania były amerykańskie wysłała swojego satelitę, którego mamy tu na rysunku satelita 

Planck w 2009 roku, on jest jeszcze ciągle na orbicie i przysyła dane. Oczywiście amerykańska NASA 

i europejska agencja współpracują ze sobą przygotowując następne misje. Informacje, które 

przychodzą z satelity Planck są nieocenione. Tutaj mamy mapę wczesnego wszechświata i na dole 

porównanie dokładności Cobe, WMAP i Planck. Ta dokładność coraz bardziej rośnie, więcej danych 

potrafimy wydusić z tego promieniowania i to przekłada się potem na naszą informację  

o wszechświecie. Dzięki odkryciu promieniowania tła dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy  

o wszechświecie. Najważniejsze z nich to, że wszechświat na 13,7 miliardów lat. Nie będę mówił 

jakimi metodami zostało to zrobione ale istotna była informacja, którą przyniosło promieniowanie tła. 

To jest zadziwiające, że tą liczbę znamy z dużą dokładnością, z dokładnością do ok. 3%, to jest 

ogromne osiągnięcie nauki z taką dokładnością wiedzieć wiek wszechświata. Dalej dowiedzieliśmy 

się dzięki teoriom kosmologicznym i danym z satelity Planck i innych, że wszechświat nasz 

wypełniony jest znaną nam materią tylko w 4% a więc ta materia z której my się składamy, którą 

widzimy wokół siebie, ta materia z której składają się gwiazdy i galaktyki to tylko 4% całej zwartości 

wszechświata. Reszta ok. 23% to jest materia ciemna. Materia, która jest podobna do naszej tylko tyle, 

że nie świeci, więc jej bezpośrednio nie widać. Natomiast pozostałych aż 73% nie wiemy co to jest. 

To nie jest materia w takiej formie w jakiej my znamy, nie tylko nie świeci ale po prostu  nie wiemy 

co to jest. Nazwano to nie mając po ręką lepszej nazwy ciemną energią ale to nie jest energia jaką my 

znamy energia grawitacyjna czy elektryczna tylko to jest po prosu nazwa, która kryje naszą niewiedzę. 

Oczywiście jest w tej chwili wiele programów astronomicznych, które starają się wykryć co to jest ta 

ciemna materia, to jest jeden z ważniejszych problemów dzisiejszej kosmologii. Dowiedzieliśmy się 

też, że geometria wszechświata jest płaska bo mogła być inna, dowiedzieliśmy się też, że pierwsze 



7 
 

gwiazdy rozbłysły bardzo wcześnie we wszechświecie już około 200 milionów lat po Wielkim 

Wybuchu, i cały szereg innych rzeczy bardzo ważnych ale już wymagających wiedzy technicznej, 

żeby je zrozumieć. Mamy jeszcze raz ten sam obrazek - ten zielony placek to jest właśnie 

promieniowanie tła ale my chcemy wiedzieć więcej, co było jeszcze wcześniej, jeszcze bliżej początku 

wszechświata, czy możemy to zobaczyć, co było jeszcze wcześniej. Jest metoda, żeby zajrzeć głębiej. 

Z góry powiem, że na razie nie potrafimy jej urzeczywistnić, posłużyć się tą metodą ale się do tego 

jakoś przygotowujemy. Tutaj mamy na obrazku też zdjęcie z teleskopu Hubble’a, dwie galaktyki, które 

się zderzają ze sobą. Takich zdarzeń we wszechświecie jest więcej. To jest na skalę kosmiczną takie 

katastrofalne zdarzenie, ono powoduje wielkie przemieszczenie mas. Takie wielkie przemieszczenie 

mas wywołuje fale grawitacyjne. O tym, że istnieją fale grawitacyjne nauczył nas już Einstein w 1915 

roku. Ponieważ wielki wybuch to było wielkie przemieszczenie mas energii, dlatego powinny 

spowodować fale grawitacyjne, tak jak rzucenie kamienia do wody powoduje fale. Gdyby się nam 

udało te fale zarejestrować moglibyśmy mieć w cudzysłowu zdjęcie czy obraz wielkiego wybuchu. 

Tutaj jest kolejne nasze wielkie osiągnięcie. Powiedziałem, że Einstein przewidział istnienie fal 

grawitacyjnych matematycznie w 1915 roku. Po dokładnie 100 latach falę grawitacyjną udało się 

zarejestrować. Tu mamy na tym obrazku dwie zderzające się galaktyki albo czarne dziury, to jest 

symboliczny obrazek, które wypromieniowują falę grawitacyjną. Według teorii Einsteina grawitacja 

to jest zakrzywienie czasoprzestrzeni. Mamy czas i przestrzeń i grawitacja to odkształca, takie fale się 

w czasoprzestrzeni rozchodzą i tak jak powiedziałem dokładnie 100 lat po odkryciu, przewidzeniu 

Einsteina, że takie fale istnieją udało się je zarejestrować. 14 września 2015 roku a więc niedawno, 

było to bardzo głośne w prasie udało się zrejestrować po raz pierwszy falę grawitacyjną. Troszkę 

opowiem o tym rysunku bo to jest niezmiernie ciekawe. Skonstruowano wielki detektor fal 

grawitacyjnych w Ameryce, który się nazywa Ligo. Składa się on z dwóch obserwatoriów, jedno od 

drugiego te obserwatoria są oddalone o około 3 tysiące kilometrów, obydwa są w Stanach 

Zjednoczonych. One niejako jedno sprawdza drugie, muszą to samo zobaczyć mimo odległości.  

W lewym górnym rogu jest schematyczny obraz dwóch czarnych dziur. Jak powiedziałem w jądrze 

naszej galaktyki znajduje się czarna dziura. Dwie takie czarne dziury krążą naokoło siebie i mogą się 

zderzyć. Jeśli się zderzą wypromieniowują fale grawitacyjne. Te dwie czarne dziury, które się zderzyły 

i zostały zarejestrowane przez obserwatorium Ligo jedna miała masę 29 mas słońca, druga 36 mas 

słońca. Takie większe słońca dwa wirowały koło siebie, straciły energię, wypromieniowywały falę 

grawitacyjną, zbliżały się do siebie i w momencie, kiedy się zderzyły ten błysk fali grawitacyjnej był 

silny i trzy masy słońca zamieniły się w energię grawitacyjną i poleciały w przestrzeń. I fragment tej 

przestrzeni dotarł do tych dwóch detektorów równocześnie odległych od siebie o 3 tysiące kilometrów. 

Kilkadziesiąt sekund trwało to zaburzenie i na tych wykresach mamy zarejestrowane to zaburzenie 

przez dwa obserwatoria niezależnie od siebie i obydwa dokładnie tak samo. To jest fala grawitacyjna, 

która została zrejestrowana. Europa też ma swoje obserwatorium podobne do tych dwóch. Niestety na 

skutek kłopotów finansowych Unii Europejskiej nie zdążyło na czas i nie jest w pełni uruchomione 

ale wkrótce będzie i będą pracować w tandemie razem z tamtymi. To było ważne wydarzenie nie tylko 

sensacyjnie ale także dla nauki bo otwiera ono nową erę, mianowicie obserwacji wszechświata za 

pomocą fal grawitacyjnych. Kiedyś być może sięgniemy bardzo blisko początków. Ktoś mógłby 

powiedzieć, że te wszystkie fale grawitacyjne, zakrzywienia czasoprzestrzeni to taki wymysł 

teoretyków i fizyków, niektórzy ludzie po prostu w to nie wierzą. Żeby państwa przekonać, że tak nie 

jest chcę pokazać, że  na co dzień my wykorzystujemy zakrzywienie czasoprzestrzeni wielu z nas 

obecnych tu na sali mianowicie korzystając z GPS-u. Historia była taka, że gdy wynaleziono GPS to 

działa w ten sposób, widzimy tutaj satelity, one wysyłają fale radiowe, nie grawitacyjne, żeby 

umiejscowić statek na morzu czy samochód na lądzie przez odbijanie, przez echo ten samochód, ten 

statek umiejscawiają. Gdy to zrobiono okazało się, że dokładność jest niewystarczająca, mniej więcej 

50 kilometrów samochód był niedokładnie określony. Na co by się nam przydał taki GPS gdyby 

pokazywał naszą obecność z dokładnością do 50 kilometrów. Wtedy zaczęto szukać przyczyny. 

Fizycy podpowiedzieli inżynierom weźcie poprawki na teorię Einsteina, teorie grawitacji mianowicie, 
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że ziemia wytwarza niewielkie zakrzywienie czasoprzestrzeni (tam na tym górnym lewym rysunku, 

obrazek taki schematyczny), wprowadźcie odpowiednie poprawki wzory są znane. Jak to zrobiono to 

wszystko zaskoczyło na swoje miejsce. Teraz jak jedziemy autostradą do Rzeszowa mamy GPS to 

eksplorujemy zakrzywienie czasoprzestrzeni wokół ziemi, więc trudno nie wierzyć teraz w fizykę. Tu 

mamy Wielki Wybuch narysowany artystycznie bo jeszcze do niego nie dotarliśmy i pewnie jeszcze 

długo nie dotrzemy ale teoria, rachunki pokazują, że to było coś na kształt Wielkiego Wybuchu, że 

cała obecna materia i energia wszechświata była zgromadzana w jakiejś bardzo niewielkiej przestrzeni 

i to zaczęło się we wszystkich kierunkach rozszerzać z tym, że to się różni od takiego zwykłego 

wybuchu granatu czy bomby tym, że na początku właściwie nie było nic i czas i przestrzeń powstał  

i zaczął się rozszerzać i wszystko co w nich było. Tak to sobie wyobrażamy a jak to wygląda, jak to 

zrekonstruujemy przy pomocy równań matematycznych, tych równań których nas Einstein nauczył to 

wtedy Wielki Wybuch widać jakoś w ten sposób. To jest schematyczny tylko obraz bo trudno to 

narysować to co równania widzą, jest to uproszczony schemat. Jeśli patrzymy od góry do dołu 

zbliżamy się do Wielkiego Wybuchu, wszystko się kurczy, kurczy, kurczy i wreszcie do jednego 

punktu zmierza. Ten punkt końcowy a właściwie początkowy bo od tego wszystko się zaczęło nazywa 

się Wielkim Wybuchem albo geometrycznie bardziej fachowo osobliwością początkową. Ten problem 

osobliwości początkowej to jest wielka niewiadoma dla dzisiejszej nauki. Jak wspomniałem już kilka 

razy scenariusz wszechświata jest pisany równaniami Einsteina i innymi równaniami teorii fizycznych. 

Tutaj skopiowałem niewielki fragment takich równań, które opisują to co się we wszechświecie dzieje. 

Zwykle jest tak, że najpierw teoretycy wyliczają, że tam gdzieś jest czarna dziura, potem 

astronomowie, obserwatorzy skierowują swoje narzędzia w to miejsce, które im teoretycy sugerują  

i potwierdzają, że tak jest więc ważne jest to, że scenariusz wszechświata jest pisany językiem 

matematyki. Teraz dochodzimy do finału. Niektórzy myśliciele, fizycy, teologowie przypuszczają czy 

początkową osobliwość to jest akt stworzenia świata przez Boga. Tak by się nasuwało. Ale ja tu 

zalecam bardzo daleko idącą ostrożność, przede wszytki my nie wiemy, może tak, może  nie ale trzeba 

być bardzo ostrożnym dlatego, że wiele razy w historii nauki było tak, że jak czegoś nie wiedzieliśmy 

to powiedzieliśmy to Pan Bóg robił. W starożytności jak strzelał piorun to mówili, że Zeus się gniewa. 

Potem okazało się, że to są wyładowania elektryczne. Tu oczywiście dziura w naszej wiedzy jest  

o wiele większa ale nie jest wykluczone, że coś przed Wielkim Wybuchem było, tylko my nie wiemy 

co. Co więcej fizycy starają się tworzyć takie teorie, żeby odgadnąć co tam mogło być. Natomiast 

teologowie nie lubią jeśli naszą niewiedzę wypełnia się Panem Bogiem. Nazywają to bóg od 

zapychania dziur. Jak czegoś nie wiemy to Pan Bóg a potem się dowiemy i Pan Bóg zostaje 

wyrzucony. Raczej bym tu zalecał ostrożność. Jeśli tak to gdzie mamy szukać Boga w całym tym 

przytoczonym przeze mnie scenariuszu wszechświata. Moja odpowiedź jest taka, że cały czas od 

początku wykładu do teraz kontemplowaliśmy wielkie dzieło stworzenia. Świat kiedyś zaczął się i jest 

stwarzany bez przerwy, to dzieło ciągle trwa. Jak wiemy opis stworzenia świata jest bardzo piękny  

i tam się taki schemat powtarza - i rzekł Bóg niech się stanie światło i stało się światło, i rzekł Bóg 

niech się stanie ziemia itd. Można to sobie tak wyobrażać, oczywiście to co teraz pokażę to jest 

pewnego rodzaju przenośnia, metafora ale żeby wyrazić tą biblijną prawdę językiem dzisiejszym 

można powiedzieć tak - i rzekł Bóg, to jest język Boga i stał się wszechświat. 

 

Pani Teresa Kiepiel poinformowała, że po zakończeniu sesji będzie możliwość zakupu publikacji 

księdza Hellera. Ksiądz profesor będzie również dla osób chętnych podpisywał swoje książki. 

 

 3.Wręczenie odznaczeń państwowych i wyróżnień. 

Wręczenie medali za długoletnią służbę pracownikom Urzędu Miejskiego w Ropczycach.  

Pani Teresa Kiepiel poprosiła zebranych o powstanie. Poinformowała, że z wnioskiem  

o nadanie medali wystąpił do Wojewody Podkarpackiego Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał medale za długoletnią służbę najbardziej zasłużonym 

pracownikom Urzędu Miejskiego w Ropczycach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
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Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 roku na wniosek Wojewody Podkarpackiego za wzorowe  

i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem 

Złotym za Długoletnią Służbę odznaczona została pani Jolanta Kaszowska. Medalem Srebrnym za 

Długoletnią Służbę odznaczony został pan Robert Kuraszkiewicz. Medalem Brązowym za Długoletnią 

Służbę – odznaczone zostały następujące osoby: pani Magdalena Jarząb – Magdoń, pan Andrzej Panek 

i pan Grzegorz Pieja.  

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczenia odznaczeń dokonał Wicewojewoda 

Podkarpacki pan Witold Lechowski. 

 

Pan Witold Lechowski - Czcigodny Księże Profesorze, Czcigodni Kapłani, Szanowni Państwo według 

godności i zajmowanych stanowisk. Drodzy samorządowcy. W pierwszych słowach chciałem bardzo 

serdecznie pogratulować odznaczonym. Życzyć im przede wszystkim zdrowia oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, aby dalej wiernie służyli Rzeczypospolitej.  Szanowni 

Państwo obchodzimy dzisiaj Dzień Samorządowca. Jak stwierdził pan przewodniczący rady miasta 

była to najlepsza reforma jak do tej pory w Polsce, która przyniosła najlepsze owoce. Można 

powiedzieć, że samorząd po 1990 roku zmienił oblicze polskiej ziemi. Wypiękniały miasta, 

wypiękniały wioski, poprawiła się infrastruktura drogowa. Wiadomo, że w ciągu 26 lat były również 

różne problemy, dalej one występują, dalej samorządy borykają się z przeróżnymi problemami ale to 

nie zmienia tej opinii, którą wygłosiłem wcześniej. Wiadomo, że najwięcej problemów występuje jeśli 

chodzi o infrastrukturę drogową i o utrzymanie oświaty, że tutaj samorządom brakuje najwięcej 

pieniędzy. Życzę w tym dniu samorządowcom jak najlepszej współpracy z administracją rządową, jak 

najwięcej otrzymywanych środków finansowych i żebyście państwo działali dalej tak jak działacie do 

tej pory.  

 

Wręczenie wyróżnień Burmistrza Ropczyc. 

Pani Teresa Kiepiel poinformowała, że z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Burmistrz Ropczyc 

Bolesław Bujak przyznał wyróżnienia osobom szczególnie zaangażowanym w działania na rzecz 

społeczności lokalnej. Wyróżnienia otrzymują: Maria Golenia - Przewodnicząca Osiedla Witkowice, 

ksiądz doktor Stanisław Mazur – proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach, 

Wiesław Maziarz – Zastępca Burmistrza Ropczyc, Krzysztof Waszczuk – Prezes Klubu Siatkarskiego 

Błękitni Ropczyce, Zenon Charchut - Radny Rady Miejskiej, Jan Rydzik - Radny Rady Miejskiej, 

Maciej Sikora – wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego w Ropczycach, Tomasz Pociask – kierownik 

Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz Andrzej Cierpiał – Prezes 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie.  

Wręczenia przyznanych wyróżnień dokonali Burmistrz Ropczyc oraz Przewodniczący Rady 

Miejskiej. 

 

W imieniu osób wyróżnionych podziękowania złożył ksiądz doktor Stanisław Mazur dziękując za 

niezwykły gest ze strony samorządu ropczyckiego.  

 

 

4.Wystąpienie Burmistrza Ropczyc. 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Dostojni 

Goście na czele z Księdzem Profesorem, Czcigodnymi Księżmi, Panie Wojewodo, Pani Kurator, Panie 

Pośle, Szanowni i Dostojni Koleżanki i Koledzy Samorządowcy na czele  z Panem Starostą, 

Wicestarostą, Szanowni, Dostojni Goście. Nawiązując do wystąpienia powitalnego pana 

Przewodniczącego Rady pana Józefa Misiury chciałbym jeszcze raz podkreślić, że dzisiejsza nasza 

uroczysta sesja jest jedną z 16 od 2000 roku w którym to Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, 

że 10 lat od wyborów samorządowych 1990 roku będziemy 27 maja dzień, wyborów uznawać jako 

Święto Samorządu Terytorialnego. Więc jest to jeden z dwóch ważnych powodów, że dzisiaj 
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spotykamy się tutaj razem na uroczystej sesji. Drugi powód to to, że tą uroczystą sesją może nie 

inaugurujemy, może nie otwieramy Dni Ziemi Ropczyckiej bo one rozpoczęły się już od wtorku  

i trwają do niedzieli ale jak gdyby uświetniamy otwarcie uroczystą sesją, państwa obecnością. To już 

są 39 Dni Ziemi Ropczyckiej zapoczątkowane niegdyś przez Prezesa Towarzystwa Ziemi Ropczyckiej 

księdza doktora Jana Zwierza, któremu dziś w sposób symboliczny oddaliśmy szacunek i cześć 

składając kwiaty w obecności Radnych Rady Miejskiej i naszych gości. Również takowy wyraz 

szacunku złożyliśmy przed pomnikiem Króla Kazimierza Wielkiego - dawcy praw miejskich. 

Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować, panu Przewodniczącemu 

Rady, Radnym Rady Miejskiej a w szczególności wam dostojnym gościom, którzy tu przybyli tak jak  

profesor Heller by uświetnić tą naszą uroczystą sesję. My też jako samorządowcy chcieliśmy się 

przyłączyć do szczególnych życzeń, podziękowań i gratulacji dla księdza profesora, który kilka 

tygodni temu obchodził 80 – tą rocznicę urodzin. Jesteśmy pewnie wszyscy tutaj pod wrażeniem 

wspaniałej postawy psychofizycznej, intelektualnej księdza profesora, który dzisiaj udowadnia, że 

warto się uczyć matematyki. Warto pani kurator, żeby ta matematyka była na maturach, żebyśmy do 

tej matematyki zachęcali nasze dzieci, naszą młodzież bo matematyka to Bóg, to element naszej istoty. 

Sądzę, że bardzo miło, że przy okazji takiej uroczystej sesji możemy trochę pogłębić nasze refleksje  

o świecie, o kosmosie przed wszystkim i oczywiście o stwórcy, o Bogu. Ale dzisiejsza nasza sesja, 

sesja uroczysta jest okazją do takiej naszej refleksji samorządowej. To 26 lat upłynęło od wyborów 

pierwszego samorządu terytorialnego, samorządu, który kojarzy się z tą lokalną demokracją, czyli 

możliwością wyboru przez mieszkańców naszych małych ojczyzn swoich przedstawicieli, którzy 

zmieniają rzeczywistość, zmieniają środowisko mieszkańców wedle ich sugestii i wskazań. My tu  

w Ropczycach, w mieście i gminie, Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim, co prawda nie od 26 lat  

w powiecie panie starosto ale od 16 staramy się zgodnie z tą ideą samorządową zmieniać 

rzeczywistość. Staramy się słuchać ludzi, staramy się nadążać za ich oczekiwaniami. Jak nam to 

wychodzi to pewnie wiecie, że ja mogę opowiadać godzinami tak jak ksiądz profesor Michał Heller 

mógłby godzinami opowiadać nam wszystkim z wielkim naszym zainteresowaniem o kosmosie, więc 

nie będę tego czynił ale skorzystam z waszej obecności, z obecności naszych dostojnych gości by raz 

jeszcze pogratulować moim koleżankom i kolegom odznaczonym dzisiaj odznaczeniami 

państwowymi. Raz jeszcze dziękuję panu wojewodzie za wnioskowanie do Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej o ich odznaczenia, za osobisty przyjazd i wręczenie tych odznaczeń. 

Dziękuję moim koleżankom i kolegom wyróżnionym. Pan poseł przypomina mi, że brakuje parytetów 

w tych wyróżnieniach, poprawimy się, za rok będzie większość kobiet i jeden mężczyzna. Bardzo 

dziękuję moim koleżankom i kolegom za tą służbę w samorządzie ale wy państwo dzisiaj odznaczeni, 

wyróżnieni jesteście taką emanacją, wizytówką tych wszystkich samorządowców, którzy na terenie 

naszej małej ojczyzny, na terenie naszego powiatu od tych 26 lat pracowali wprost w samorządzie czy 

wokół samorządu bo samorząd to nie tylko radni, to nie tylko pracownicy naszych gmin ale to przede 

wszystkim ludzie, którzy na co dzień pracują, służą, rozwijają zainteresowania naszych dzieci  

i młodzieży budując infrastrukturę, przede wszystkim tworząc to społeczeństwo obywatelskie  

o którym mówiliśmy wiele razy również i z tej trybuny. Nie byłoby tych 40 paru bardzo aktywnych 

stowarzyszeń na terenie Ropczyc, gdyby nie państwa aktywność, gdyby nie aktywność tych naszych 

obywateli, których z uwagi na pojemność tej sali zaprosić nie mogliśmy. Ten dzień samorządu jest 

wyrazem szacunku i uznania dla wszystkich tych ludzi. Szanowni Państwo, jeszcze jedna refleksja bo 

mówiłem, że dzień samorządu skłania do takich refleksji. Samorządy mogą realizować te wymagające 

oczekiwania naszej lokalnej społeczności, mogą realizować te zasady demokracji ale musi być ku temu 

najważniejszy instrument, kapitał możliwości, środków. Te możliwości i środki przygotowują 

przedsiębiorcy. To ich traktujemy jako tą bardzo ważną piramidę, podwalinę, fundament samorządu 

terytorialnego. Kłaniam się dzisiaj wszystkim przedsiębiorcom, którzy zatrudniają ludzi, którzy 

produkują, którzy świadczą usługi. Bardzo im dziękuję za tą wielką wrażliwość na zatrudnianie 

młodych ludzi, którzy kończą nasze szkoły średnie, którzy kończą studia. Bardzo was proszę koledzy 

samorządowcy zróbmy wszystko, aby ich jak najwięcej zatrzymać, aby ten najważniejszy nasz kapitał 
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o którym mówimy i powinniśmy mówić w ramach i Dnia Dziecka bo wszyscy są dziećmi zatrzymać 

tu w naszej małej ojczyźnie. Może wielu z tych, którzy starają się o staż, którym mówimy - nie dziś, 

nie teraz, może za tydzień, może za miesiąc, może warto ich zatrzymać. Może nawet dziś nie są tak 

bardzo potrzebni ale będą nam potrzebni za rok, za dwa, za trzy. Nie pozwalajmy, żeby większość  

z nich wyjechała za granicę. Ja wiem, że ta zagranica kusi dużo większymi poborami, dużo większymi 

możliwościami. Rozmawialiśmy o tym z księdzem profesorem Hellerem przed dzisiejszym 

spotkaniem. Te większe możliwości mogą być i w Polsce ale musimy chcieć w każdej naszej małej 

ojczyźnie, w tych 2,5 tysiąca gminach, w tych ponad 360 powiatach zrobić wszystko, żeby te setki 

tysięcy młodych, niezwykle zdolnych ludzi zatrzymać. To jest nasze wyzwanie. To taka moja refleksja 

i również apel i również prośba do wszystkich nas z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Kłaniam 

się bardzo szczerze wszystkim nauczycielom, wychowawcom bo tak jak powiedziałem rozpoczynamy 

Dni Ziemi Ropczyckiej w których generalnie kultura, edukacja, sport dominują. To są takie dni  

w których pokazujemy możliwości rozszerzonych zainteresowań naszej młodzieży, dzieci, których 

nasi nauczyciele wychowawcy, szkoły, środowiska szkolne przygotowują od 1 września poprzez 

okresy zimowe i wczesnowiosenne. Dziś damy temu za chwilę wyraz poprzez prezentację artystyczną 

szkoły muzycznej, naszej szkoły samorządowej, którą mamy już ponad 15 lat. Szanowni Państwo, 

ważne są nakłady na edukację, na oświatę, na wychowanie. Bardzo proszę naszych przedstawicieli  

w parlamencie, w rządzie, w województwie abyśmy wspólnie zespajali nasze możliwości, nasze 

szanse na zwiększanie zdolności do kształcenia, wychowywania i rozwijania zainteresowań naszego 

najważniejszego kapitału, młodzieży. Szanowni Państwo, kończąc jeszcze raz serdecznie wam 

dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, za uświetnienie naszej uroczystości a samorządowcom raz 

jeszcze życzę nieustającej wrażliwości, nieustającej cierpliwości w rozwijaniu naszej samorządowej 

rzeczywistości. Wszystkiego najlepszego.  

  

 

5.Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady: Poinformował, że listy gratulacyjne w związku z niniejszą uroczystością na 

ręce burmistrza i przewodniczącego Rady przysłali: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej profesor 

Zdzisław Gawlik, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, starosta Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła. 

Zamknął 25 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach.  

Zaprosił wszystkich uczestników sesji na spotkanie okolicznościowe, po części artystycznej.  

Złożył życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim uczestnikom sesji wszelkiej 

pomyślności  w realizacji swoich zadań, przede wszystkim zadowolenia z tego co robicie dla lepszego 

rozwoju małej ojczyzny i by mała ojczyzna było dobrem wspólnym i szansą na rozwój osobisty  

i kolejnych pokoleń. 

Następne części uroczystości: koncert w wykonaniu nauczycieli Szkoły Muzycznej w Ropczycach 

oraz spotkanie okolicznościowe. 

 

Protokolanci:  

Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej  

Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

  

 

 

 

 

 

 


