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Inicjatywę o przyznaniu o. Czumie honorowego obywatel-

stwa podjęła lubelska „Solidarność”. Podczas grudniowej 

sesji Rady Miasta została podjęta uchwała w tej sprawie.  

W czwartek przedstawiciele władz miasta i wojewódz-

twa dziękowali duchownemu za całokształt jego działalno-

ści. – Wręczamy ojcu Czumie tytuł Honorowego Obywate-

la Lublina w podziękowaniu za dorobek duszpasterstwa 

akademickiego. Pamiętajmy, że 700-lecie miasta, które 

będziemy w przyszłym roku świętować, to jest również 

piękna karta lubelskiej "Solidarności" i ludzi z nią związa-

nych. A ojciec Hubert Czuma należy do tych znakomito-

ści  – podkreślał Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. 

Marian Król, przewodniczący Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność”, w laudacji mówił: 

„Trudno nie czuć wzruszenia w takim dniu jak dzisiejszy! 

Chcemy bowiem wyróżnić tytułem Honorowego Obywate-

la Lublina osobę szczególną. Osobę, która przez wiele lat 

wywierała bardzo istotny wpływ na naszą świadomość  

i naszą postawę, wtedy gdy mogliśmy tylko marzyć o wol-

nej i demokratycznej Polsce. Bez jego duszpasterskiego 

wsparcia, bez jego słów nadziei i duchowej mądrości trud-

no byłoby nam żyć w tamtych czasach.” Ponadto podkre-

ślał: „Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że na naszej drodze 

do odzyskania niepodległości postawił nam właśnie Cie-

bie. Dziękujemy Ci, że w trudnych warunkach swoim sło-

wem i postępowaniem, dzięki odwadze i roztropności, po-

magałeś zachować i przekazać młodzieży autentyczne 

wartości chrześcijańskie i narodowe. To ich świadectwo 

było i pozostaje szczególnie cenne.” 

Sam bohater dnia nie krył wzruszenia i gorąco dzięko-

wał wszystkim obecnym. 

Ojciec Czuma w latach 1963-1971 był diecezjalnym 

duszpasterzem akademickim oraz rektorem Kościoła Aka-

demickiego KUL. W 1970 r. został aresztowa-

ny za działalność opozycyjną i został osadzo-

ny w areszcie przy ul. Rakowieckiej w War-

szawie. Zwolniono go pół roku później dzięki 

staraniom kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

W okresie stanu wojennego o. Czuma współ-

organizował tzw. msze za ojczyznę. W 2006 r. 

został odznaczony Krzyżem Komandorskim 

Orderu Odrodzenia Polski.  

Agnieszka Kosierb 

Ojciec Hubert Czuma  

Honorowym Obywatelem Lublina 

Ojciec Czuma dołączył 12 maja br. do zacnego grona Honorowych Obywateli Lublina, 

wśród których znajdują się m.in. Jan Paweł II, Ryszard Kaczorowski, Norman Davies czy Ju-

lia Hartwig. 
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Już po raz szósty lubelska 

„Solidarność” i Fundacja „Ruchu 

Solidarności Rodzin” zorganizo-

wały imprezę, której celem było 

promowanie aktywnego wypo-

czynku. Cykliści, na wybranych 

adekwatnie do swoich umiejętno-

ści trasach, pojawili się na mecie 

rajdu w różnych odstępach cza-

sowych. Najmłodsi uczestnicy 

wraz z opiekunami, po blisko go-

dzinnej przejażdżce ulicami mia-

sta, dotarli nad Zalew Zembo-

rzycki. Najbardziej doświadczeni 

kolarze pokonali trasę niebieską , 

biegnącą na niektórych odcin-

kach drogami leśnymi i szutrowy-

mi Starego Gaju, po ponad 

dwóch godzinach jazdy. 

Na terenie Słonecznego Wrot-

kowa uczestnicy festynu 

„Solidarności” mogli podziwiać 

występy uzdolnionej młodzieży 

ze szkół i placówek oświatowych 

naszego miasta. Pokazy arty-

styczne zaprezentowały dzieci  

z Młodzieżowego Domu Kultury 

„Pod Akacją”, Ośrodka dla Dzieci 

i Młodzieży Niepełnosprawnej 

oraz grupy cyrkowej ze Szkoły 

Podstawowej nr 29 w Lublinie. 

Młodzi artyści otrzymali od orga-

nizatorów słodkie upominki. Ucz-

niowie z klas mundurowych,  

z XVI Liceum Ogólnokształcące-

go w Lublinie, zademonstrowali 

dynamiczny pokaz wojskowy, po-

łączony z użyciem petard huko-

wych, granatów dymnych oraz 

ślepej amunicji. Dla najmłodszych 

uczestników zostały zorganizo-

wane konkursy oraz zabawy ru-

chowe i zręcznościowe. 

Wojewódzkie Pogotowie Ra-

tunkowe, Medyczne Studium 

Zawodowego oraz firma 

„Stasiak” Medical Team przed-

stawiły swoje osiągnięcia  

w dziedzinie medycyny. Zade-

monstrowano zasady postępo-

wania podczas udzielania 

pierwszej pomocy. Uczestnikom 

festynu umożliwiono także prze-

prowadzenie badań lekarskich.  

Lublin z Rodziną – 6. Rodzinny Rajd Rowerowy 

W południe, 15 maja br., przy słonecznej pogodzie, wyruszył  

6. Rodzinny Rajd Rowerowy. Ponad 150 rowerzystów skierowało 

się trzema trasami nad Zalew Zemborzycki, gdzie w Ośrodku MO-

SiR „Bystrzyca” Słoneczny Wrotków odbył się festyn rodzinnym.  

Nie zabrakło tradycyjnego 

konkursu historycznego na temat 

Lubelskiego Lipca 1980 roku. 

Wszystkim jego uczestnikom roz-

dano atrakcyjne nagrody.  

Uczniowie z Zespołu Szkół  

nr 5 w Lublinie częstowali wła-

snoręcznie wykonanymi ciastecz-

kami, a występy grupy „The Am-

bers” zapewniły uczestnikom fe-

stynu rodzinnego na Słonecznym 

Wrotkowie atrakcyjną muzykę. 

Mamy nadzieję, że w przy-

szłym roku pogoda także dopi-

sze, więc już teraz zapraszamy 

do udziału w kolejnym rajdzie 

rowerowym. 

Marcin Paluch 
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Zapraszamy przedstawicieli organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”  

do wsparcia organizacyjnego 24. Biegu Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”,  

który odbędzie się 4 czerwca 2016 r. 

Związkowi wolontariusze są niezbędni do utrzymania porządku na trasie biegu, do obsługi za-

wodników – punkty żywieniowe, do obsługi na mecie. 

Zgłoszenia wolontariuszy przyjmowane są do 23 maja br.  

na e-mail: organizacja.lublin@solidarnosc.org.pl lub pod nr tel. 81/ 53-208-11 wew. 34. 

Macie okazję współtworzyć wspaniałą imprezę biegową i udowodnić, że aktywnie bierzecie 

udział w wydarzeniach organizowanych przez lubelski NSZZ „Solidarność”. 

Przyjdź i przyprowadź znajomych! 

Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980” to wielka promocja związku  

– MUSISZ TU BYĆ! 

 

Zachęcamy również do wzięcia udziału w Biegu VIP  

– to tylko 2000 metrów do przebiegnięcia, a możesz pomóc.  

Wpisowe – 50 zł – zasili Solidarnościowy Fundusz Stypendialny.  

Zebrane środki przekazywane są zdolnym dzieciom z wielodzietnych rodzin 

jako stypendium naukowe 

mailto:organizacja.lublin@solidarnosc.org.pl
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