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P R O T O K Ó Ł   N R  XV.U/2015 
z piętnastej uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 15 września 2015 roku 
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 

 
 
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Radomiu – radny Dariusz Wójcik. 
 
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
Na sesji obecni byli radni oraz goście zaproszeni według listy obecności, która została dołą-
czona do materiałów z sesji.  Radni nieobecni: Andrzej Łuczycki, Katarzyna Pastuszka - Chro-
botowicz.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik powitał Ojca Huberta Czumę – Honorowego 
Obywatela Miasta Radomia oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości. 
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wy-
razili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie                                    
(26 za). 
 
Porządek sesji: 
1. Wręczenie dyplomu oraz medalu potwierdzającego nadanie godności Honorowego Obywa-
tela Miasta Radomia Ojcu Hubertowi Czumie SJ. 
2. Wystąpienia okolicznościowe. 
 
 
Ad. 1. Wręczenie dyplomu oraz medalu potwierdzającego nadanie godności Honoro-
wego Obywatela Miasta Radomia Ojcu Hubertowi Czumie SJ. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zaprosił prezydenta miasta Radomia Radosła-
wa Witkowskiego do wręczenia okolicznościowego medalu dla Honorowego Obywatela Mia-
sta Radomia – Księdza Huberta Czumy.  
 
Nastąpiło wręczenie dyplomu, medalu oraz kwiatów Ojcu Hubertowi Czumie – Honorowemu 
Obywatelowi Miasta Radomia.  
 
 
Ad. 2. Wystąpienia okolicznościowe. 
Radny Jakub Kowalski – przewodniczący Komisji Kultury i Promocji odczytał uchwałę                        
nr 164/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie nadania tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta Radomia wraz z jej uzasadnieniem.  
 
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomskiej Zdzisław Maszkiewicz odczytał list 
skierowany na jego ręce przez przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę adresowa-
ny do Ojca Huberta Czumy. W swoim imieniu podziękował za wszystkie lata, które Ojciec im 
poświęcił. Podziękował Bogu za to, że postawił na ich drodze do wolności Ojca Czumę.  
 
Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Radomiu Leon Etwert                     
w imieniu Związku złożył Ojcu najserdeczniejsze gratulacje. W swoim wystąpieniu powrócił do 
korzeni Czumów. W imieniu żołnierzy AK przekazał Ojcu Hubertowi Czumie pamiątkowe od-
znaczenie akcji „Burza”.  
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Ksiądz Stanisław Sikorski wygłosił laudację na cześć Ojca Huberta Czumy. Przypomniał, że 
Ojciec Hubert Czuma jest honorowym członkiem NSZZ „Solidarność”, a jest ich tylko dwóch             
w naszej diecezji. Poruszył również sprawę organizacji mszy za ojczyznę. Zjawisko to jest 
niedostatecznie docenione i zbadane, a nadawałoby się na wiele doktoratów. Msze za ojczy-
znę podtrzymywały ducha, uczyły historii, gromadziły opozycjonistów, pozwalały na wymianę 
myśli, na organizowanie modlitwy i działań na rzecz poszkodowanych. Msza święta za ojczy-
znę zasługuje na głębsze potraktowanie i chyba teraz jest już czas na to, żeby pokusić się na 
chłodną ocenę. Wnioskodawcą co do Honorowego Obywatelstwa Miasta Radomia jest NSZZ 
„Solidarność”, a wniosek ten poparli wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości oraz swoimi pod-
pisami 2 tysiące mieszkańców. Ksiądz Sikorski podziękował panu prezydentowi Andrzejowi 
Kosztowniakowi, który doceniając zasługi Ojca Huberta i popierając dojście do honorowego 
obywatelstwa przyznał Ojcu medal Benemerenti. Ojciec Hubert dla księdza był zawsze wzo-
rem postawy kapłańskiej oraz postawy kapłana – patrioty. Dzisiaj przyznanie takiego wyróż-
nienia jest szczególnie budujące. Wyraził uznanie dla rady, która jednogłośnie ten wniosek 
poparła. Dzisiaj jednomyślność w jakichkolwiek działaniach to jest bardzo pożądana rzadkość.  
 
Ksiądz Biskup Henryk Tomasik podkreślił, że Ojciec Hubert należy do autorytetów w każdym 
środowisku, w którym się znajduje. Przypomniał czasy studiów, gdy dla studentów Ojciec Hu-
bert był autorytetem na drogach wiary, ale także zaangażowania w sprawy drugiego człowie-
ka i ojczyzny. Był również wielkim wzorem duszpasterza akademickiego. Działalność społecz-
na Ojca Huberta jest piękna, głęboka, zasługująca na uznanie, ale to wszystko wynikało z Jego 
wiary i Jego postawy kapłańskiej i zaangażowania przede wszystkim w kształtowanie młode-
go pokolenia. Ksiądz Biskup wspomniał coroczne majowe  pielgrzymki młodzieży akademickiej 
na Jasną Górę. Podziękował Ojcu Hubertowi za to, że był autorytetem dla młodzieży, dla stu-
dentów, dla kapłanów. Podziękował także za zaangażowanie w sprawy ojczyzny. Ksiądz bi-
skup podziękował panu przewodniczącemu, Radzie Miejskiej, panu prezydentowi i kolegium 
prezydenckiemu, Komisji Kultury, która przygotowała ten wniosek. Wyrazy szacunku złożył 
Klubowi Inteligencji Katolickiej za tę inicjatywę i wszystkim tym, którzy poparli ten wniosek.  
 
Poseł na Sejm RP Marzena Wróbel podkreśliła, że zwracając się dzisiaj do Ojca Huberta, tak 
naprawdę zwraca się do swojego ojca duchowego, do nauczyciela i mistrza. Ojciec Hubert 
Czuma kiedy przyjechał do Radomia, zaczął służyć i nauczać w kościele św. Trójcy. Od momen-
tu, gdy Ojciec Hubert Czuma pojawił się w Radomiu są ze sobą związani. Poglądy, które po-
słanka dzisiaj reprezentuje w Sejmie, które dotyczą zwłaszcza ochrony życia nienarodzonych 
wywodzą się właśnie od Ojca Huberta Czumy. To on uczył tego, co jest najważniejsze, tego, 
że należy służyć państwu polskiemu, a ściślej mówiąc Polsce i polskiemu narodowi, honorowi  
i wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy. To jest ta nauka, którą wyciągnęła z lekcji religii. 
Ojciec Hubert Czuma wywodzi się ze wspaniałej patriotycznej rodziny i te ideały służby oj-
czyźnie przekazywał wszystkim uczniom. Nauczył również tego, że jeśli się jest z danym 
człowiekiem, to jest się za niego odpowiedzialnym i trzeba mu towarzyszyć zawsze. Ojciec 
Hubert Czuma był z panią poseł zawsze, także w najcięższych chwilach jej życia i za to mu 
dziękuje. Ojciec Hubert Czuma zawsze służył Bogu, honorowi i Ojczyźnie i te wartości wszyst-
kim przekazywał. Przekazywał je przede wszystkim prawej stronie sceny politycznej, uczył, że 
trzeba kochać braci komunistów, trzeba się za nich modlić mimo, że bracia komuniści prześla-
dowali Ojca Czumę przez znaczną część Jego życia. Ojciec Hubert Czuma przekazał jeszcze 
jedną ważną prawdę, że nie wolno się mścić. Trzeba ludzi rozliczać sprawiedliwie za to, co 
zrobili, ale nie wolno się mścić, bo osąd należy do Pana Boga. Zawsze trzeba stać po stronie 
najsłabszych i potrzebujących. Mamy szczęście, że taki człowiek jak Ojciec Hubert Czuma żyje, 
mieszka, naucza w Radomiu i duchowo prowadzi radomian. Dzięki takim osobom mamy dzisiaj 
wolną ojczyznę.  
 
Przedstawiciel Klubu Inteligencji Katolickiej i Rady Seniorów przy prezydencie miasta Rado-
mia Krzysztof Starnawski podkreślił, że dzisiaj uczestniczymy w wyjątkowym spotkaniu. Pod-
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kreślił, że gratulacje należą się wszystkim na tej sali. Pogratulował Ojcu Hubertowi wyróżnie-
nia, Radzie Miejskiej jednomyślnej decyzji o wyróżnieniu. Życzył Radzie, aby w innych spra-
wach również była jednomyślność. Przypomniał również osobę Ks. Biskupa Edwarda Mater-
skiego. Ksiądz Biskup patronował wydawnictwu diecezjalnemu „AVE”. Do redakcji tego tygo-
dnika należał również Ojciec Hubert. Trudno zliczyć ile artykułów w sprawach społecznych 
Ojciec napisał. Jest to doskonała szkoła patriotyzmu i katolickiej nauki społecznej. Żałuje, że 
prawo kanoniczne zabrania osobom duchownym startowania w wyborach parlamentarnych, 
bo jakiż byłby to senator. Przytoczył fragmenty wygłoszonego przez siebie na sympozjum 
referatu poświęconego wybitnym radomianom w historii i kulturze europejskiej.  
 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Lucyna Wiśniewska w imieniu Sto-
warzyszenia Środowisko Inicjatywa i Prawicy Rzeczypospolitej podziękowała Ojcu Hubertowi 
za wszystkie lata, za wielkie i otwarte dla wszystkich serce. Podkreśliła, że Ojciec Czuma był, 
jest i będzie niedoścignionym wzorem człowieka, Polaka, patrioty, duszpasterza, przewodnika.  
 
Ks. Jarosław Wojtkun rektor Wyższego Seminarium Duchownego wspomniał jak wyglądały 
msze święte za ojczyznę sprawowane w radomskiej katedrze. Podziękował Ojcu za cechę do-
słowności, stanowczości i jednoznaczności jaką przelewał jako długoletni spowiednik w semi-
narium i kierownik duchowy kleryków. Wyraził głęboką wdzięczność i szacunek w imieniu ca-
łego Seminarium Duchownego.  
 
Ksiądz Andrzej Jędrzejewski w imieniu Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej złożył Ojcu ser-
deczne gratulacje i wielkie podziękowania za wiele lat współpracy. Przez wiele lat Ojciec Hu-
bert zapraszał księdza do prowadzenia spotkań formacyjnych katolickiej nauki społecznej 
głównie dla ludzi pracy. Ojciec Hubert kształtował charakter tych spotkań i ludzi, którzy w nich 
uczestniczyli. Przypomniał jak wyglądała w szkołach działalność młodzieży w latach 80-tych.  
Młodzież, która z tytułu swojej działalności miała problemy, zwróciła się o wsparcie i radę do  
Ojca Huberta Czumy. Ksiądz zaprosił wszystkich na VIII Tydzień Społeczny pt.: „Dziedzictwo 
Jana Pawła II w życiu społecznym” , który rozpocznie się 27 września u księży filipinów.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że porządek obrad został wyczerpa-
ny i zamknął XV. uroczystą sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 16.55.  
  
 
         Przewodniczący Rady Miejskiej 
                Dariusz Wójcik 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Pszczoła Jan    …………………………………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 
 


