
Chełm  

                                        

Prezydent Miasta Chełm: Agata Fisz 

Powierzchnia miasta: 35.28 km 2 

Liczba mieszkańców: 64 855 (stan na 31 XII 2014 r.) 

Aglomeracja: około 90000 mieszkańców 

Największe polskie miasto przy wschodniej 

granicy Unii Europejskiej. 

Historia miasta 

 

 

 

W X w. na Wysokiej Górce istniał gród drewniano-
kamienny. Na przełomie VII i VIII w. tereny miasta 
obejmował związek plemienny Lędzian z siedzibą  
w Sandomierzu. W 981 r. Chełm został zdobyty na 
„Lachach” i opanowany przez Włodzimierza, od 
tego czasu do XIV w. wchodził z przerwami w skład 
Rusi Kijowskiej. Około 1240 r. książę Daniel Halicki 
przeniósł swoją siedzibę z Halicza do Chełma, który 
został stolicą księstwa halicko-włodzimierskiego.  
W latach 1378–1387 miasto było podporządkowane 
Węgrom. W 1387 r. Chełm został ponownie 
włączony do Polski. Od 1392 r. posiada prawa 
miejskie. W wiekach XVI — XVIII wydobywano tu 

kredę. Od 1795 r. miasto znajdowało się w zaborze 
austriackim, od 1809 r. w Księstwie Warszawskim, 
od 1815r. w zaborze rosyjskim. Od listopada 1918 r. 
Chełm ponownie znalazł się w Polsce. 8. 10. 1939 r. 
wojska niemieckie zajęły miasto.  W październiku 
1940 r. utworzono zamknięte getto dla ludności 
żydowskiej. 21 lipca 1944 r.  Chełm został zdobyty 
przez Armię Czerwoną i przez współdziałających z 
nią żołnierzy AK. 

Zabytki 

Najważniejszym zabytkiem w Chełmie jest 
pozostałość po pierwszym grodzisku na Wysokiej 
Górce. Z okresu wczesnego baroku pochodzi też 
Brama Uściługska - brama zamkowa wchodząca w 
skład zespołu katedralnego na Górze Zamkowej - 
najstarsza budowla miasta. W Chełmie znajduje się 
także zabytkowa kopalnia kredy stanowiąca 
unikatową pozostałość górnictwa kredowego w 
Europie oraz stuletni Park Miejski. Najokazalej 
reprezentuje Bazylika Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny z XIII w., uznana za bazylikę mniejszą 
przez papieża Jana Pawła II. Przy bazylice znajduje 
się XIX-wieczna dzwonnica. Inny obiekt, to 
późnobarokowy Kościół Rozesłania św. Apostołów, 
z oryginalnie zachowanym wnętrzem. Na uwagę 
zasługuje cerkiew prawosławna pw. św. Jana 
Teologa. 

 

Kultura 

 Chełmski Dom Kultury; 
Chełmska Biblioteka Publiczna; 
Chełmska Biblioteka Pedagogiczna; 
Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora 
Ambroziewicza; 
Młodzieżowy Dom Kultury; 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia; 
Kino Zorza; 
Amfiteatr Kumowa Dolina; 

 Klub Boogie Opus Twist; 
Zespół Tańca Ludowego Ziemi Chełmskiej; 
Estrada Dziecięca; 
Promyczki; 
Teatr Ziemi Chełmskiej; 

 Prasa lokalna: 
Super Tydzień Chełmski; 
Nowy Tydzień – Tygodnik Lokalny; 
Dziennik Wschodni, oddział Chełm; 
Kurier Lubelski, oddział Chełm; 
chelmski.eu - internetowy portal 
informacyjny; 

 Lokalne rozgłośnie radiowe: 
Radio Bon Ton 104,90 FM; 
 

 Imprezy cykliczne: 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoka_G%C3%B3rka_w_Che%C5%82mie
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%99dzianie
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_I_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%9B_Kijowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Halicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halicz_%28miasto%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_halicko-wo%C5%82y%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_Warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Czerwona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Ziemi_Che%C5%82mskiej_w_Che%C5%82mie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Ambroziewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Ambroziewicz


Chełm  
Dni Chełma – organizowane co roku  

w czerwcu, towarzyszą im imprezy 

kulturalne i sportowe oraz zostaje wręczony 

tytuł Chełmianina Roku; 

 

Szopka Bożonarodzeniowa z koncertami 

kolęd i pastorałek – w czasie wigilijnym na 

Placu Łuczkowskiego; 

 

Biegi Niepodległości – corocznie z okazji 

Święta Niepodległości 11 listopada; 

 

Juwenalia – majowe święto studentów; 

 

Ciekawostki o Chełmie 

 Nazwa miasta „ Chełm ” 

najprawdopodobniej pochodzi od 

starosłowiańskiego słowa „CHOLM” – 

wzgórze, odnoszącego się do centralnego 

wzniesienia Góry Chełmskiej; 

 W 1877 r. doprowadzono do miasta kolej; 

 Od lipca 1941r. do kwietnia 1944 r. na 

terenie miasta funkcjonował jeden z 

największych niemieckich obozów 

jenieckich na ziemiach polskich Stalag 319, 

przez który przeszło około 200 000 jeńców, 

z czego około 90 000 poniosło śmierć; 

 Przez kilka dni Chełm był nieformalną 

stolicą Polski. Władze komunistyczne 

podawały miasto jako siedzibę uchwalenia 

Manifestu PKWN. W rzeczywistości on 

został podpisany i zatwierdzony przez 

Stalina w Moskwie 20 lipca 1944 r.,  

a następnie ogłoszony; 

 Miasto posiada własną drużynę piłkarską – 

RKS Chełmianka Chełm. Założono ją w 

1955 r. Obecnie występuje w  III lidze; 

                      

 Z Chełma pochodzi jedna z najpopularniejszych 
polskich piosenkarek – Ania Dąbrowska; 

           Poznaj Chełm !!! 
           Chełm za dnia   

 

 

 

 

 

 

         

                                         
 
 

Chełm nocą 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder opracowany w oparciu o  dostępne źródła 

internetowe 

Bartłomiej Falicki  kl.1at 

 


