
– najwiêksze polskie miasto przy granicy z Uni¹ 
Europejsk¹. Po³o¿one na Polesiu Wo³yñskim, nad rzek¹ Uherk¹ 
– lewym dop³ywem Bugu.  Pod wzglêdem liczby ludnoœci jest 
drugim miastem w województwie lubelskim, liczy ok. 70  tysiêcy 
mieszkañców. Jest siedzib¹ w³adz powiatowych (ziemskich 
i grodzkich). Miasto otrzyma³o status powiatu grodzkiego, jako 
by³e miasto wojewódzkie. To w przeszùoúci jeden z gùównych 
oúrodków osadniczych w rejonie úrodkowego Bugu i stolica 
uksztaùtowanej  w úredniowieczu ziemi cheùmskiej. Jako gród 
leýàcy na pograniczu wschodniej i zachodniej Sùowiañszczyzny, 
podlegaù wpùywom katolicyzmu i prawosùawia oraz byù obiektem 
rywalizacji miædzy Polskà, Rusià, Litwà  i Wægrami. W XIII w. 
Cheùm peùniù rolæ ksiæstwa halicko - wùodzimierskiego. Pod 
koniec okresu zaborów wùadze rosyjskie uczyniùy z miasta 
stolicê guberni, która miaùa zostaã wyùàczona z Królestwa 
Polskiego. Cheùm przez wieki zamieszkaùy byù przez róýnorodnà 
etniczno-religijnie ludnoúã, zùoýonà z Polaków, Ukraiñców, 
Ýydów i przedstawicieli innych narodowoúci. Pozosta³oœci¹ 
barwnej historii i kultury s¹ budowle, obyczaje i niepowtarzalny 
klimat miasta, zachêcaj¹cy do odwiedzenia i poddania siê 
choæby na chwilê jego urokowi. Atrakcyjnoúã miasta i regionu 
podnosi równieý unikalne úrodowisko przyrodnicze, obfitujàce  
w peùne uroku krajobrazy oraz liczne rezerwaty przyrody, 
chroni¹ce  niezwykle  rzadkie  gatunki  roœlin  i  zwierz¹t.

Wydawca: Informacja Turystyczna MOSiR, ul. Lubelska 63,
tel. 82 565 36 67  , 
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Obok pomnika znajduje siê  równie¿ pomnik przyrody ajlant 
gruczo³owaty (Ailanthus altissima Swingle) zwany inaczej 
bo¿odrzewem  albo drzewem niebios, o obwodzie 205 cm              
i wysokoœci oko³o 15 m. Przypomina pospolitego w naszym kraju 
jesiona, ale jego prawdziw¹ ojczyzn¹ s¹ Chiny. Egzotyczny 
wygl¹d nadaj¹ mu d³ugie pierzaste liœcie oraz wiechowate 
kwiatostany  umieszczone  na  koñcach  pêdów.

SYNAGOGA MA£A (bet-hamidrasz). Obiekt powsta³ 
w latach 1912 - 14 przy ówczesnej ul. Weso³ej, obok starej 
synagogi z XVI w., zniszczonej w czasie II wojny œwiatowej. 
Budowla posiada bogato zdobion¹ elewacjê z elementami 
secesji. Do II wojny œwiatowej u¿ytkowana by³a przez che³msk¹ 
gminê ¿ydowsk¹. Po wojnie budynek przeznaczono na 
hurtowniê. Wyremontowany zosta³ przez Naczeln¹ Organizacjê 
Techniczn¹. Od kilku lat jest w³asnoœci¹ prywatn¹, mieœci siê 
tutaj restauracja. Obok synagogi znajduje siê dawny dom rabina, 
wybudowany ok. 1914 r. Dziœ funkcjonuje jako budynek 
mieszkalny. Osoby pochodzenia ¿ydowskiego w ró¿nych 
okresach stanowi³y od 50 do 75 procent mieszkañców miasta.         
W chwili wybuchu II wojny œwiatowej w mieœcie mieszka³o           
17 tysiêcy ¯ydów. Wojna przynios³a prawie ca³kowit¹ zag³adê 
ludnoœci ¿ydowskiej na terenie Che³ma i ziemi che³mskiej. 
¯ydzi w wiêkszoœci zostali wymordowani w hitlerowskim obozie 
zag³ady w Sobiborze. Obecnie pozosta³y po nich tylko nieliczne 
budowle  oraz  fragmenty  cmentarzy. 

CERKIEW PRAWOS£AWNA P.W. ŒW JANA TEOLOGA 
przy ul. M. Kopernika, wybudowana w latach 1846-52 w stylu 
klasycystycznym o cechach cerkwi ruskiej na planie krzy¿a 
greckiego z czterema okr¹g³ymi wie¿yczkami. Wewn¹trz 
o³tarzyki boczne i bogaty ikonostas, liczne ksiêgi liturgiczne                  
z XVIII i XIX w. Obok cerkwi wznosi siê dzwonnica, a po drugiej 
stronie  ulicy  Sienkiewicza  budynek  plebani.

CERKIEW UNICKA P.W. ŒW. MIKO£AJA przy ul. Œw. 
Miko³aja. Wzniesiona w latach 1720 - 27 z inicjatywy biskupa 
Józefa Lewickiego na miejscu starej, drewnianej cerkwi. 
Budowla jest w stylu barokowym, jednonawowa z prezbiterium             
i babiñcem. Od 1759 r. œwi¹tynia by³a cerkwi¹ parafii unickiej. 
Po likwidacji unii funkcjonowa³a jako cerkiew prawos³awna.                  
W latach II Rzeczypospolitej by³a kaplic¹ przy ¿eñskim 
Seminarium Nauczycielskim. Po remoncie jest tu siedziba 
Muzeum  -  Dzia³  Sztuki  Ziemi  Che³mskiej.
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7.
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9. BAZYLIKA P.W. NARODZENIA NAJŒWIÊTSZEJ MARII 
PANNY, powsta³a w latach 1735-56 w miejscu ufundowanej 
w XIII w. przez ksiêcia Daniela Romanowicza cerkwi 
Bogurodzicy. Po likwidacji unii przez w³adze carskie w 1875 r. 
koœció³ gruntownie przekszta³cono, zamieniaj¹c na sobór 
prawos³awny. W okresie miêdzywojennym koœció³ zosta³ 
przekazany katolikom i w 1931 r. powo³ano parafiê Mariack¹. 
Bazylika jest równie¿ starym sanktuarium maryjnym, powsta³ym 
w oparciu o kult obrazu Matki Boskiej Che³mskiej. Orygina³ ikony, 
pochodz¹cy prawdopodobnie z Bizancjum, zosta³ wywieziony 
przez Rosjan w 1915 r. i obecnie jest przechowywany w £ucku 
na Ukrainie. Bazylikê otacza wianuszek budynków, wœród 
których warto wymieniæ pochodz¹c¹ z ok. 1616 r. BRAMÊ 
UŒCI£UGSK¥,. PA£AC BISKUPÓW UNICKICH z ok.1711 r., 
KLASZTOR BAZYLIANÓW  z XVII w., BUDYNEK 
CHE£MSKIEGO PRAWOSÙAWNEGO BRACTWA 
BOGURODZICY z 1904 r. oraz powstaùà przed 1878 r. 
DZWONNICÆ. Górka Che³mska jest równie¿ doskona³ym 
punktem widokowym, z którego rozci¹ga siê malownicza 
panorama miasta i okolic.  Punkt widokowy  znajduje siê na 
dzwonnicy, obok Bazyliki NMP. Udostêpniony jest dla turystów 
indywidualnych i grup zorganizowanych. W letnim sezonie 
turystycznym w sta³ych godzinach wejœæ, zaœ po sezonie - na 
podstawie wczeœniejszego uzgodnienia z parafi¹. Podziwiaj¹c 
z tarasu widokowego panoramê miasta szczególnà uwagæ 
naleýy zwróciã na wschodnià czæúã Cheùma, gdzie znajduje siæ 
OSIEDLE KOLEJOWE „DYREKCJA”, zbudowane w okresie 
miædzywojennym w zwiàzku z planami przeniesienia Dyrekcji 
Kolei z Radomia. Centralnym punktem osiedla jest 
monumentalny gmach, wedùug pierwotnych planów 
przeznaczony  na  biura  kolejowe.  

Taras widokowy na dzwonnicy przy Bazylice NMP czynny jest 
w  sezonie  letnim  codziennie  w  godzinach:
poniedzia³ek -  sobota  9.30 – 16.00, niedziela  – 14.00 - 16.00

Bazylika NNMP

ul. Lubelska 63, 22-100 Che³m, tel. +48 82 565 36 67
tel./fax +48 82 565 41 85  
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Koœció³ pw. Rozes³ania œw. Aposto³ów

Opis trasy
1. MAGISTRAT. Jeden z ciekawszych budynków powsta³ych 
w okresie miêdzywojennym, usytuowany przy ul. Lubelskiej 63, 
zwany popularnie Magistratem. Powsta³ w latach 1926 - 1927 
z inicjatywy che³mskich w³adz samorz¹dowych, g³ównie 
z przeznaczeniem na siedzibê urzêdów magistrackich i rady 
miejskiej. Budowla sk³ada siê z dwóch skrzyde³, po³¹czonych 
w kszta³t litery L. Skrzyd³o po³o¿one przy ul. Stra¿ackiej, zosta³o 
zaplanowane na Teatr Miejski. Trudnoœci z wykoñczeniem 
obiektu, zmusi³y Radê Miejsk¹ do przekazania go w rêce 
prywatne w formie dzier¿awy, st¹d od 1929 r. funkcjonowa³o 
w skrzydle kino, w ró¿nych okresach nosz¹ce nazwy: „Wersal”, 
„Ton” i „Têcza”, a obecnie „Zorza”. W czêœci naro¿nej budynku 
na parterze jest siedziba Informacji Turystycznej. Ca³a budowla 
zosta³a zaprojektowana w stylu neorenesansowym, czêœciowo 
zatartym w wyniku licznych remontów, szczególnie w czêœci 
mieszcz¹cej kino. O pierwotnym kszta³cie œwiadcz¹ attyki, 
wieñcz¹ce  do  dzisiaj  g³ówn¹  czeœæ.

i dawnych zabudowañ 
klasztornych, powsta³y w po³owie XVIII w. Barokowa œwi¹tynia 
po likwidacji klasztoru przez w³adze rosyjskie w 1864 r. zosta³a 
zamieniona na cerkiew prawos³awn¹. W posiadanie 
zakonników powróci³a po II wojnie œwiatowej. W 2009 roku 
koœció³ zosta³ podniesiony do rangi Sanktuarium œw. 
Antoniego z Padwy.  Budynki klasztorne zosta³y rozbudowane 
i w 1866 r. rozpoczê³a w nich dzia³alnoœæ ¯eñska Che³mska 
Szko³a Greckounicka. W okresie I wojny œwiatowej  
tutaj Seminarium Nauczycielskie Mêskie, a po II wojnie 
œwiatowej kolejne placówki oœwiatowe. Na dziedziñcu dawnego 
Instytutu Maryjskiego w naro¿niku roœnie egzotyczny  
– mi³orz¹b dwuklapowy zwany równie¿ chiñskim (Ginko 
biloba L.). W pierœnicy ma 325 cm i oko³o 15 m wysokoœci. 
Jest najokazalszym przedstawicielem swojego gatunku we 
wschodniej Polsce.  dekoracyj  drzew  z liœæmi 
przebarwiaj¹cymi siê jesieni¹ na kolor ¿ó³ty. Maj¹ one kszta³t 
wachlarzowaty i unerwienie widlaste niespotykane u innych 
roœlin  nasiennych.

2. KLASZTOR REFORMATÓW, z³o¿ony z KOŒCIO£A 
P.W. ŒW. ANDRZEJA APOSTO£A 
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5. RYNEK STAREGO MIASTA. Centralnym miejscem starego 
miasta jest dawny rynek, nosz¹cy od okresu miêdzywojennego 
imiê znanego che³mskiego spo³ecznika dr Edwarda 
£uczkowskiego (w okresie powojennym funkcjonowa³ przez 
pewien czas jako Plac Konstytucji). Plac posiada kszta³t 
wyd³u¿onego, nieregularnego prostok¹ta i prawdopodobnie 
powsta³ w wyniku rozszerzenia dawnego traktu handlowego, 
wiod¹cego przez miasto. Przeprowadzona w ostatnich latach 
renowacja placu, pozwoli³a na ods³oniêcie pozosta³oœci 
dawnego Ratusza che³mskiego. W chwili obecnej znajduje siê 
tutaj makieta przedstawiaj¹ca stare miasto z pocz¹tków XIX 
stulecia, a obok czêœciowo ods³oniête zosta³y piwnice 
œredniowiecznego Ratusza. Obiekt powsta³ prawdopodobnie 
w XV w., jednak w Ÿród³ach historycznych jest wymieniany od 
1619 r. Dwupiêtrowa budowla z wynios³¹ wie¿¹ (zaopatrzona 
w zegar) by³a wykorzystywana przez w³adze miejskie oraz 
dzier¿awiona przez che³mskich kupców, którzy prowadzili w niej 
sklepy. Ratusz by³ kilkakrotnie niszczony przez po¿ary (równie¿ 
w trakcie wojen). Ostatecznie po kolejnym zniszczeniu w 1848 r. 
w³adze miasta zrezygnowa³y z odbudowy. Jego miejsce 
w czasach powstania styczniowego zaj¹³ kompleks sklepików 
¿ydowskich (stopniowo rozbudowywany), zwany potocznie 
„Okr¹glakiem”, który istnia³ do II wojny œwiatowej. Renowacja 
placu pozwoli³a tak¿e na ods³oniêcie pozosta³oœci kamienicy 
starosty Antoniego Leopolda Wêgleñskiego z koñca XVIII w. 
Na jej fundamentach umieszczono obecnie drewniane ³aweczki. 
W ramach przebudowy placu dokonano równie¿ rekonstrukcji 
studni staromiejskiej, której szyb odkryto w trakcie przebijania 
korytarzy ³¹cz¹cych che³mskie podziemia. Obiekt funkcjonowa³ 
prawdopodobnie od œredniowiecza i zosta³ zlikwidowany pod 
koniec XVIII w. Zrekonstruowana obudowa studni, zosta³a 
wykonana wed³ug projektu dr Zbigniewa Bednarczyka. 
W zachodniej czêœci placu znajduje siê Pomnik Poleg³ych 
za Ojczyznê w wojnie polsko – bolszewickiej, ufundowany 
w 1930 r. i odbudowany w latach 80-tych oraz pochodz¹cy 
z pocz¹tków XX w. drewniany kiosk z gazetami, niegdyœ 
w³asnoœæ  ¿ydowskiego  kupca  Mejera  Dobkowskiego.

3.

4.

CHE£MSKIE PODZIEMIA KREDOWE (zabytkowa 
kopalnia kredy). Labirynt tajemniczych chodników zosta³ 
wykuty w pok³adach kredy, której z³o¿a zalegaj¹ obficie 
pod powierzchni¹ miasta. Wydobycie kredy do celów 
gospodarczych mia³o miejsce ju¿ w œredniowieczu. Che³mianie 
czerpali znaczne zyski z tej dzia³alnoœci. Wydobycie przerwano 
w XIX w., kiedy wydr¹¿one chodniki zagra¿a³y bezpieczeñstwu 
mieszkañców. W latach 70-tych XX w. przystosowano wybrane 
fragmenty korytarzy do potrzeb turystycznych. Podziemia 
stanowi¹ dzisiaj atrakcjê miasta, przyci¹gaj¹c licznych turystów 
z kraju i zagranicy. W 2006 roku Che³mskie Podziemia Kredowe 
zosta³y uhonorowane Certyfikatem Polskiej Organizacji 
Turystycznej w IV edycji ogólnopolskiego konkursu na 
“Najlepszy Produkt Turystyczny”. Podziemia s¹ 
udostêpnione dla turystów przez ca³y rok. Turyœci indywidualni 
mog¹ je zwiedzaæ  w godzinach: 11.00, 13.00, 16.00. Grupy 
powinny wczeœniej dokonywaæ rezerwacji, tel. 82 565 25 30.
 

KOŒCIÓ£ PARAFIALNY P.W. ROZES£ANIA ŒWIÊTYCH 
APOSTO£ÓW.  Jest najcenniejszym obiektem zabytkowym 
Che³ma. Koœció³ póŸnobarokowy wybudowany w latach 1753-
58, nale¿y do najpiêkniejszych budowli zabytkowych 
Lubelszczyzny. Jego fundatorami byli hetman polny koronny 
Wac³aw Rzewuski oraz Andrzej i Marianna z Radzymiñskich 
Wolscy. Projekt œwi¹tyni stworzy³ Pawe³ Fontana i che³mski 
koœció³ nale¿y do jego najwybitniejszych dzie³. Niezwykle piêkna 
bry³a koœcio³a, którego oœmioboczny korpus uzupe³niaj¹ dwie 
wie¿e, usytuowane w naro¿nikach fasady, do dzisiaj zachwyca 
kszta³tem, a wnêtrze œwi¹tyni przyci¹ga bogactwem zdobieñ 
i wystroju. Do koœcio³a przyleg¹ pochodz¹ce z I po³owy XVIII w. 
dawne KOLEGIUM PIJARÓW, w którego budynku  mieœci siê 
obecnie parafia oraz Muzeum Ziemi Che³mskie - Dzia³ Sztuki 
Wspó³czesnej  z  "Galeri¹  72".

Podziemia kredowe

Rynek
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