


Lublin – miasto na prawach 

powiatu we wschodniej Polsce, 

stolica województwa i powiatu 

lubelskiego, centralny ośrodek 

aglomeracji lubelskiej. Dziewiąte 

co do wielkości populacji miasto w 

Polsce, drugie w Małopolsce.

Liczba ludności – 339 700 osób



 Na świecie istnieją skarby: skarby piratów, skarby 
zakopane w ziemi, skarby historyczne i skarby lokalne 
takie jak cebularz.

 W Regionalnym Muzeum 
Cebularza podczas interaktywnego 
pokazu z udziałem legendarnej Esterki oraz piekarza 
Franka przedstawiona jest geneza powstania tego 
wspaniałego wypieku, który od setek lat napełnia 
żołądki i sprawia radość ludności z terenu 
Lubelszczyzny oraz ich gości. Podczas wizyty 
w muzeum każdy dowie się czegoś z historii Lublina, 
pozna legendę i przepis na cebularze oraz odkryje 
właściwości jego składników. W czasie pokazu na 
chwilę można stać się piekarzem przyczyniając się do 
powstania aromatycznych cebularzy.





Dom Słów powstał w oparciu o istniejącą od 2008 roku Izbę 
Drukarstwa, działającą przy ul. Żmigród 1. Program Domu 
Słów ma podkreślać znaczenie słowa (mówionego i 
drukowanego) w kulturze i w życiu społecznym. Chodzi tu 
również o rolę „wolnego słowa” jako ważnego czynnika 
zmian społecznych i politycznych. Obok działań 
popularyzujących proces powstawania książki (druk, 
grafika, typografia), prowadzone są w tym miejscu 
programy promujące czytelnictwo.

Dom Słów znajduje się w samym środku zdegradowanego 
śródmieścia Lublina, dlatego prowadzimy wiele projektów 
o charakterze społecznym skierowanych m. in. do osób z 
jego najbliższego otoczenia.





Niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie, tzw. 
Majdanek, powstał na mocy decyzji Heinricha 
Himmlera. Podczas wizyty w Lublinie w lipcu 
1941 r., powierzył on dowódcy SS i policji w 
dystrykcie lubelskim Odilowi Globocnikowi
zadanie zbudowania obozu „dla 25-50 tysięcy 
więźniów, którzy byliby wykorzystywani w 
warsztatach oraz na budowach SS i policji”. 
Mieli oni stanowić darmową siłę roboczą dla 
realizacji planów rozbudowy III Rzeszy.

Dziś można zwiedzać pozostałości po tym 
obozie, po wcześniejszej rezerwacji.







Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 
II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z 
najstarszych uniwersytetów w Polsce.

KUL dziś jest Uczelnią otwartą na 
cywilizacyjne i naukowe wyzwania 
współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk 
społecznych, prawnych i humanistycznych 
rozwijane są nauki matematyczne i 
przyrodnicze, by przygotować studentów 
do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla 
dobra Ojczyzny i Kościoła.


