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Informacje ogólne  

HDK jest miejscem animacji i wielotorowych działań kulturalnych, integrujących społeczność 

lokalną, zapewniającym różnorodne formy spędzania wolnego czasu oraz wszechstronnie 

edukującym do aktywnego uczestnictwa w kulturze.  Wykazuje otwartość na wszystkie grupy 

społeczne, wspiera inicjatywy oddolne. Współpracuje z różnymi partnerami, aby kształtować 

społeczeństwo obywatelskie, wzmacniając w ten sposób potencjał kulturalny, społeczny i 

ekonomiczny miasta. 

Jako instytucja kultury zajmuje centralne miejsce w promowaniu dziedzictwa kulturowego 

oraz  upowszechnianiu  kultury na Ziemi Hrubieszowskiej zgodnie ze Statutem w zakresie:  

 ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych, 

 inicjowania aktywności kulturalnej mieszkańców oraz przygotowania środowiska do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

 współtworzenia i ochronę dóbr kultury  

Założenia programowe zawarte w Statucie realizowane są poprzez wielofunkcyjną 

działalność zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego w oparciu sporządzoną diagnozę 

społeczną i  własny program. Skupiając się na realizacji zadań w zakresie  upowszechniania 

kultury, edukacji kulturalnej i oświatowej poprzez funkcjonowanie kół, zespołów 

artystycznych, klubów zainteresowań, jako stałych form pracy oraz organizację konkursów, 

przeglądów, festiwali z zakresu teatru, tańca, recytacji, plastyki,  muzyki i rękodzieła, itp. 

Organizujemy, współorganizujemy i wspieramy merytorycznie, organizacyjnie i technicznie  

środowiskowe i ponadlokalne imprezy artystyczne, interpersonalne o zasięgu powiatowym, 

wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w ramach oferty kulturalnej i inicjatyw 

lokalnych.   

Należą do niech między innymi: 

1) przeglądy , konkursy – konfrontacje teatralne, recytatorskie, plastyczne, muzyczne, 

itp., 

2) Plener Malarski i Jesień Plastyczna – warsztaty dla plastyków amatorów, 

3) Juwenalia Hrubieszowskie „Rubienalia” z okazji nadania praw miejskich,  

4) festyny rodzinne z koncertami gwiazd estrady,  

5) Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów – prezentacje twórczości seniorskiej,   

6) Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej – ogólnopolski przegląd pieśni i piosenki 

wykonaniu zespołów artystycznych klubów wojskowych i cywilnych placówek kultury 

oraz szkół,  
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7) koncerty, widowiska i festyny plenerowe: „Europa na ludowo”, „HaDeK dzieciom”  

z okazji Dnia Dziecka i   „Mikołajki”, itp., 

8) bloki zabaw animacyjnych i artystycznych dla dzieci podczas wakacji i ferii zimowych, 

9) konferencje, sympozja, spotkania, itp.,  

10) jubileusze,  

11) prezentacje artystyczne placówek oświatowych, 

12) koncerty charytatywne,  

13) warsztaty i szkolenia,  

14) inne działania o charakterze społecznym i kulturalnym.   

 

W ramach pomocy amatorskiemu ruchowi artystycznemu prowadzone są konsultacje 

indywidualne , warsztaty wg zapotrzebowania, szkolenia, działania aktywizujące i inspirujące 

ruch amatorski,  jednocześnie służące podnoszeniu kwalifikacji instruktorów.  

Działalność Hrubieszowskiego Domu Kultury to praca w 33 grupach, do których uczęszczało 

około 820 osób,  kształcąc się i doskonaląc w tańcu współczesnym i ludowym, grając na 

instrumentach, śpiewając, malując i uczestnicząc w zajęciach teatralnych  i innych kołach 

zainteresowań . 

 

Zespoły artystyczne,  grupy nieformalne, koła zainteresowań, itp. działające w HDK i 

prowadzący: 

 Klub Złotego Wieku –/ Jolanta Głowacz/  spotkania seniorów, 

Klub Złotego Wieku funkcjonuje w strukturach już 35 lat. Działalność Klubu to cotygodniowe 

spotkania mobilizujące członków do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.  Spotkania 

odbywały się w każdy wtorek w godzinach popołudniowych. Obecnie w Klubie jest  

rotacyjnie około 42 osoby. Członkowie Klubu chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta 

biorąc udział w przeglądach artystycznych, spotkaniach literackich, wystawach, koncertach 

itp. Organizują uroczyste spotkania np. karnawałowe zapraszają seniorów z innych 

miejscowości,  wyjeżdżają także z wizytami do innych Klubów. 

 Teatr Piosenki „Młyn” – grupa hrubieszowskich twórców (partner), 

Teatr powstał z inicjatywy grupy dorosłych twórców – muzyków i  tekściarzy.  Przygotowuje   

spektakle i widowiska muzycznie z własnymi tekstami, aranżacjami i reżyserią. Dopracował 

się własnej publiczności, która zawsze oczekuje nowego spektaklu, tematycznie związanego z 

naszym życiem codziennym .   
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 Klub Kolekcjonera –/ Barbara Smal/ spotkania pasjonatów kolekcjonowania - 2 

niedziela m-ca   

Klub zrzesza hobbystów, którzy spotykają raz w  miesiącu, zapraszają kolekcjonerów z innych 

kół. Organizują wystawy, spotkania okolicznościowe i wymienne. Spotkania i giełda 

odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca. Klub skupia pasjonatów zbierania i 

kolekcjonowanie kart pocztowych, znaczków, starych fotografii , monet, militariów  itp. 

 

 Towarzystwo Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej – grupa entuzjastów fotografii 

(partner), 

Grupa pasjonatów fotografowania, spotykają się raz w miesiącu na konsultacjach, 

rozmowach o nowych pomysłach, wymianie doświadczeń, itp. Towarzystwo wydało  w 2013 

roku album pt. „Mój świat” – świadectwa życia codziennego i niecodziennego mieszkańców 

powiatu hrubieszowskiego. 

 

 Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej-  / Maria Marut/ skupia poetów w różnym 

wieku (konsultacje  indywidualne),  

Członkami Klubu są ludzie w różnym wieku, od młodzieży do osób w wieku emerytalnym.   

Klub stwarza możliwości debiutu młodym literatom, organizuje konkursy poetyckie 

i spotkania z poetami. Organizuje promocje tomików poetów zrzeszonych w strukturach 

klubu. Zajęcia mają formułę nie systematycznych indywidualnych konsultacji i wspólnych 

spotkań.   

 4 grupy plastyczne dla dzieci i młodzieży/ Andrzej Marut, Ewa Watras/  (dzieci 5-8 

lat, 9-12, 13-16), 

Zajęcia odbywaj się jeden raz w tygodniu i są to zajęcia warsztatowe, które służą 

poprawianiu warsztatu malarskiego i rozwojowi zdolności, udziału w konkursach 

plastycznych.   Instruktor wprowadza inne techniki np. malarstwa na drewnie, rysunek 

węglem, rzeźba, collage, decoupage. Instruuje jak krok po kroku wykonywać pracę związaną 

z powstaniem pracy plastycznej.   

 

 soliści Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej/ Krzysztof Gumiela/  – zajęcia 

wokalne,   

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu z każdą grupą wiekową. Instruktor pracuje nad 

repertuarem dostosowanym do układów tanecznych, emisją głosu, harmonią brzmienia 
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i innymi walorami wokalnymi. Członkami tej grupy śpiewającej są dzieci i młodzież w wieku 

od 7 -18 lat.  

 

 zajęcia wokalne dla dzieci  młodszych  / Krzysztof Gumiela/   -  rozśpiewalnia,  

Grupa dzieci w wieku od 7 lat; w zajęcia bierze udział około 25 młodych wokalistów. Każde 

zajęcia są prowadzone indywidualnie w zakresie nauki śpiewu, poprawiania warsztatu i 

doboru repertuaru, przygotowywania podkładów muzycznych.     

 

 2 grupy baletowe  / Sylwia Hrycuniak/ 4-6 lat, 7-9  lat,   

Grupa baletowa powstała 2009 roku. Uczęszczają do niej dziewczynki w wieku 4-9 lat.  Biorą 

udział w widowiskach, uświetniają działania kulturalne przeznaczone dla dzieci.   

 5 grup tanecznych tańca ludowego dziecięce i młodzieżowe, /Grażyna 

Temporowicz/   

Zespół liczy 120 osób w wieku od 7 do 21 lat oraz 15 osób z grupy dorosłych. Koncertuje 

i uświetnia wiele uroczystości miasta i powiatu. Jest znany nie tylko w Polsce ale i w świecie. 

Bierze udział w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych . Zespół Pieśni i Tańca 

Ziemi Hrubieszowskiej  jest piękną wizytówką miasta  i ambasadorem Ziemi Hrubieszowskiej.    

 świetlica środowiskowa „Dziupla Artystyczna” / Joanna Błaszczak/ - integracyjne 

miejsce spotkań dla dzieci  i młodzieży z problemami społecznymi, , 

Świetlica funkcjonuje od 2004 roku. Genezą powstania świetlicy była konieczność pomocy 

dzieciom wykluczonym społecznie, zagrożonych patologiami, z rodzin niewydolnych 

wychowawczo w zagospodarowaniu  czasu wolnego.  Zajęcia  obywały się 4 razy w tygodniu 

w godzinach dogodnych dla uczestników zajęć.  Dzieci samodzielnie  decydowały, jakie 

zajęcia je  interesują, co chcą robić oprócz pomocy w rozwiązywaniu ich codziennych 

problemów.  Główną uwagę kładliśmy na artetrapię czyli terapię przez sztukę 

Współpracowano z pedagogami szkolnymi i rodzicami w kwestii rozwiązywania problemów 

funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym i poza nim. 

 

 Historyczno-Edukacyjna Pracownia Tkacka Magdalena Sielicka , Katarzyna Partyka/  

– indywidualne i warsztatowe spotkania, 

Indywidualne warsztatowe spotkania bez ograniczenia wiekowego,  dla chętnych do 

nauczenia się tkania i wykonywania prac na ramie tkackiej. 
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 Teatralna Grupa Integracyjna „Niepokonani”/ Joanna Błaszczak/ – zajęcia dla 

dorosłych   

Jest to grupa osób niepełnosprawnych intelektualnie ,  pracująca metodami animacyjnymi, z 

wskazaniem działań teatralnych. Członkowie grupy są dowodem na to, że z pasją i 

zaangażowaniem można rozwijać swoje zainteresowania pomimo niedoskonałości. 

Przygotowane etiudy teatralne na podstawie wierszy Brzechwy prezentowali na przeglądach 

teatralnych osób niepełnosprawnych.  

 

 Hrubieszowski Klub Fantastyki / Joanna Błaszczak/ – grupa młodzieży licealnej i 

dorośli,  

Klub skupia kilkunastu młodych ludzi, którzy fascynują się, literaturą, filmem i grami o 

tematyce fantasy i science fiction,  spotykają się dwa razy w tygodniu.  

 

 Rękodzieło artystyczne –/ Joanna Błaszczak/  zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

Grupa osób dorosłych . Zajęcia rozbudzają wyobraźnię, rozwijają zdolności manualne, 

pozwalają poznać nowe techniki, a także są okazją do zawarcia nowych znajomości z 

osobami, które łączy wspólna pasja. W twórczej atmosferze każdy może wykonać coś 

pięknego dla siebie lub na prezent. Stopień trudności dopasowywany jest do umiejętności 

każdej osoby. 

 Akademia Rękodzieła Artystycznego/ Joanna Błaszczak/  – młodzież i osoby dorosłe 

Do grupy należą osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo. „Akademia Rękodzieła 

Artystycznego” to zajęcia edukacyjne rozbudzające pasje w zakresie sztuki, inspirujące do 

podejmowania nieszablonowych działań, pomagające uwierzyć we własne możliwości, 

rozwijając talenty, wyobraźnię i kreatywność.  

 Sensorycznie w HaDeKu  / Wioleta Czerniak/ -2 grupy dziecięce,  

W twórczej i radosnej atmosferze dzieci w dwóch grupach wiekowych 3-4 , 5 lat kształcą 

wrażliwość artystyczną poprzez zapoznawanie się z różnorodnymi technikami 

rękodzielniczymi oraz naukę wykorzystywania rozmaitych materiałów oraz darów natury w 

pracach artystycznych.  

 2 dziecięce grupy teatralne / Jolanta Głowacz, Ewa Watras/,  

Na zajęcia uczęszczają dzieci w wieku 7-13 lat. Za pomocą odpowiednich ćwiczeń 

przygotowują własne przedstawienia, pracując na tekstach gotowych, ale modyfikowanych 

pod warunki aktorów. Praca ta przekłada się na nabywanie pewności siebie, poczucia  

własnej wartości, asertywnych zachowań i pracy w zespole.  
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 Kapela Ludowa / Krzysztof Gumiela/,  

Kapela ludowa towarzyszy zespołowi od 1997r. i jest integralną jego częścią. Kapela ma 

próby 2 razy w miesiącu lub w zależności od potrzeb. Kapela składa się z: 3 par skrzypiec, 2 

akordeonów, klarnetu, fletu oraz kontrabasu.  

 

 Zumba Kids/ Jolanta Głowacz/ ,  

Do grupy należą  dzieci w wieku do lat 13. Rozwijają swoje pasje taneczne, próbują swoich sił 

w różnych stylach tanecznych, ale przewodnią jest zumba. Poprzez ćwiczenia rytmiczne i 

zabawę doskonalą swój warsztat.   

 

 amatorskie zespoły muzyczne (partner),  

Różnorodne zespoły muzyczne działające na terenie miasta i okolicy. W HDK mają swoje 

miejsce do prób i występów okolicznościowych 

 grupa plastyczna „Hrubieszowianie” / Andrzej Marut/  dla dorosłych 

Grupa liczy 10-12 osób, są to ludzie dorośli, którzy zajmują się plastyką amatorsko. Są to 

spotkania indywidualne warsztatowe. Plastycy uczestniczą w corocznych plenerach 

malarskich  organizowanych przez HDK.   

 

 oprawa plastyczna, dekoracje do własnych imprez i zleconych,  prowadzenie kroniki 

placówki / Barbara Smal/ ,  

Wykonanie dekoracji do imprez HDK, zleconych i plenerowych, plakatów wykonanych 

ręcznie, pisanie zaproszeń itp. 

 wystawy w Małej Galerii Sztuki  / Andrzej Marut/  – 1 wystawa w ciągu miesiąca.  

Wystawy organizowane w holu Hrubieszowskiego Domu Kultury, o różnej tematyce i stylach 

malarskich. 

 

W 2014 roku rozpoczęto gruntowną modernizację kina, począwszy od remontu kabiny 
projekcyjnej, poprzez zakup ekranu projektora cyfrowego 3D w rozdzielczości 4k, wymianę 
nagłośnienia aż po wprowadzenie elektronicznego systemu rezerwacji biletów. 
Wszystkie zmiany wpłynęły korzystnie, na jakość i ilość wyświetlanych filmów. 
W obecnej chwili kino w swojej ofercie posiada bieżący repertuar występujący na rynku 
filmowym. Miejsce na seans można zarezerwować na stronie www.kinoplon.pl. Bilety na 
seans można zakupić w godzinach otwarcia kasy biletowej  i na stronie internetowej. W roku 

http://www.kinoplon.pl/
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obecnym uruchomiliśmy możliwość płatności elektronicznej, która jest wygodą dla 
kupujących 
Frekwencja kinowa w 2019 roku wyniosła 16563 widzów na 340 seansach. Jak zwykle kino 

polskie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wyniosło 7859 oglądających na 91 seansach 

Mając na uwadze polepszenie warunków uczestniczenia na  seansach kinowych za pozyskane 

środki z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wyremontowaliśmy łazienki przy wejściu do kina, 

z uwzględnieniem łazienki dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenie kasy biletowej. Mając 

na uwadze przystosowanie sali widowiskowo- kinowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo 

na schodach przy wejściu do sali kinowej została zainstalowana platforma umożliwiająca 

przewóz osób na wózkach. Wymieniono także drzwi wejściowe do sali widowiskowej, a także 

wyremontowano szatnię dla widzów. 

Oprócz  pozyskanych z PISF, w roku bieżącym uzyskaliśmy dotację z Urzędu Miasta 

Hrubieszowa.  Te środki, oraz wypracowane przez Hrubieszowski Dom Kultury pozwoliły na 

remont sali na zajęcia sensoryczne, oświetlenia na holach, wymianę drzwi do sali nr 10 na 

piętrze i jej oświetlenia. 

Cały personel dokłada starań aby upiększyć pomieszczenia w których odbywają się zajęcia 

bądź spotkania . 

Miejska instytucja kultury, jako jedyna w regionie dysponuje dobrymi warunkami lokalowymi 

niezbędnymi do organizacji spotkań, szkoleń czy imprez kulturalnych. Większość z nich 

odbywa się w  salach oraz na placu przed budynkiem. Placówki oświatowe, ośrodki 

sportowe, i inni partnerzy chętnie organizują swoje imprezy, spotkania, promocje literackie, 

wieczory muzyczne, kiermasze, jarmarki, prezentacje artystyczne,  konkursy, itp.  

 Współpracowaliśmy przy organizacji imprez z Urzędem Miasta Hrubieszów i innymi 

samorządami lokalnymi, Jednostką Wojskową, Miejskim Klubem Sportowym „Unia”, 

placówkami oświatowymi, kościołami, fundacjami i stowarzyszeniami. Wśród nich wymienić 

należy min. Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne, Towarzystwo Regionalne 

Hrubieszowskie, Fundacja Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau, 

Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerzy Rzeczpospolitej, Hrubieszowskie 

Towarzystwo Muzyczne, Straż Pożarna, Muzeum i inne. 

Wpisujemy się także w akcje wspierające potrzeby ludzi chorych -  jeden dzień w miesiącu 

udostępniamy bezpłatnie salę na ogólnopolską akcję krwiodawstwa oraz na spotkania i 

prelekcje dla ludzi chorych na cukrzycę. 

Efektywna współpraca z placówkami oświatowymi przejawiała się w organizacji lub 

współorganizacji przeglądów, spotkań, konferencji, koncertów, jubileuszy, warsztatów, 

szkoleń, które także działają inspirująco i aktywizująco na społeczność lokalną. 

Zespoły i instruktorzy domu kultury uczestniczyli w imprezach artystycznych poza placówką, 

koncertując, biorąc udział w konkursach bądź współorganizując uroczystości w ramach 

współpracy. 

Ogółem w 2019 roku HDK zorganizował: 
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 24 koncerty okolicznościowe, 

 15 koncertów i spektakli teatralnych w wykonaniu artystów zawodowych, 

 36 imprez artystycznych ( koncerty, pokazy, festyny) w wykonaniu zespołów 

amatorskich, 

 4 warsztaty artystyczne, 

 10 przeglądów, konkursów i prezentacji, 

 19 pokazów i szkoleń, 

 2 imprezy charytatywne, 

 2 wernisaże, 

 Blok imprez animacyjno- edukacyjnych w czasie ferii zimowych i letnich 

 11 seansów teatralnych 

Odbyło się: 

 15 wystaw plastycznych, 

 14 kiermaszy,   

 3 targi  sztuki ludowej, 

 4 plenerowe, duże festyny interpersonalne 


