PRZYSMAKI

CEBULARZ LUBELSKI
Cebularz lubelski, tak brzmi pełna nazwa placka z cebulą i makiem, miejscowego
specjału, który został uznany za produkt regionalny i posiada Chronione
Oznaczenie Geograficzne CHOG.
Pierwsze jego opisy, przepisy i wspomnienia pochodzą z XIX wieku. Wtedy ponoć
wypiekały go już piekarnie żydowskie na lubelskim podzamczu. Wówczas cebularz
zyskał swoja popularność. Stał się produktem masowym dzięki temu, że był tani,
pożywny i smaczny. Sprzedawali go uliczni sprzedawcy, którzy pieczywo trzymali w
wiklinowych koszach noszonych na plecach lub na ramieniu. Jednak tak
naprawdę nie wiadomo czy ten placek z cebulą i makiem to tradycyjny wypiek
żydowski spopularyzowany w erze przemysłowej XIX i XX wieku. Czy może efekt
genialnego pomysłu, mistrza lub jego ucznia jednej z maleńkich żydowskich
piekarni.

LUBELSKIE SŁODYCZE
Solidarność i Pszczółka to dwie bardzo znane lubelski firmy produkujące słodycze

POJAZDY

TROLEJBUS

TROLEJBUS
Oprócz Lublina trolejbusy spotkacie tylko w Tychach i w Gdyni

LUBELSKIE UCZELNIE WYŻSZE

Istnieje od 1950 roku

Ma już ponad 100 lat
Powstał w 1944 roku

Ma 65 lat

Została założona w 1953 r.

ZNANI ARTYŚCI, KTÓRZY POCHODZĄ Z LUBLINA
Przeboje: Ewka pamiętasz, Takie tango, bal
wszystkich świętych, Jolka, Jolka, Cisza jak ta

Przeboje: Biała armia, Ta sama chwila,
Warszawa, Płynie w nas gorąca krew

Znane skecze: Chińska restauracja, Tofik,
Tańce

ARTYŚCI Z LUBLINA
Przeboje: Konik na biegunach, Dmuchawce, latawce,
wiatr

Przeboje: Z Tobą nie umiem wygrać, Porady
na zdrady, Nigdy więcej nie tańcz ze mną

Przeboje: Wierzę w lepszy świat, Kto nie
kochał, Po drugiej stronie chmur

ARTYŚCI Z LUBLINA
Przeboje: Kurier, Miłość, Miłość, Zabawa

Przeboje: Ale wkoło jest wesoło, Chcemy być
sobą, nie mogę Ci wiele dać

Utwory: Pieśń polska, Polonaise Brillante, kujawiaki,
oberki

ZNANE OSOBY A LUBLIN

Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. W latach
gimnazjalnych objawił się także talent pisarski i aktorski Karola.
Chętnie grał w piłkę nożną, szczególnie na pozycji bramkarza.
W 1938 roku, Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na
Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1942 roku Wojtyła podjął
decyzję o wstąpieniu do tajnego seminarium duchownego.
Ukończył celująco studia teologiczne, a 1 listopada 1946 z rąk
kardynała Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 50tych XXw. Wykładał etykę na KUL. W bardzo młodym wieku Karol
Wojtyła otrzymywał nominacje na kolejne stopnie godności
kościelnych. Po śmierci papieża Pawła I został wybrany jego
następcą w dniu 16.X. 1978. Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26
lat i 5 miesięcy Papież Polak wprowadził Kościół w nowe
tysiąclecie, przyczynił się do obalenia systemu komunistycznego,
podróżował z orędziem pokoju po całym świecie, bronił praw
rodziny i dzieci nienarodzonych, troszczył się o ubogich, chorych i
starszych, zainicjował Światowe Dni Młodzieży, ogłosił nowy
Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Katechizm Kościoła
Katolickiego, zawierzył cały świat Matce Bożej oraz Bożemu
Miłosierdziu, spotykał się z wyznawcami różnych wyznań i religii

Żyła w latach (1865-1942). Urodziła się w
lublinie, jej ojciec Bernard Meyerson był
zamożnym
kupcem
oraz
dyrektorem
towarzystwa kredytowego miasta Lublin.
Matka Malwina z Horowitzów Meyersonowa
była pisarką. Po maturze podjęła studia
pedagogiczno – przyrodnicze w Niemczech. W
1885 r. Franciszka poślubiła znanego
lubelskiego lekarza dr Marka Arnsztajna, z
którym wiekową kamienicę przy ul. Złotej 2 na
starym mieście w Lublinie, gdzie spotykała się
lubelska konspiracja. Tworzyła w języku
polskim. Prowadziła kursy dla analfabetów,,
pisała bajki i wiersze dla dzieci, założyła
Lubelskie Towarzystwo Szerzenia Oświaty
„Światło”. Przyjaźniła się z młodszym o 32 lata
Józefem Czechowiczem. Za swoją działalność
społeczno-patriotyczną otrzymała odznaczenia
m.in. krzyż legionowy, krzyż walecznych z
okuciem, krzyż kawalerski polonia restituta,
krzyż niepodległości oraz srebrny wawrzyn
polskiej akademii literatury

Byli lubelskimi przedsiębiorcami,
wspólnikami, założycielami i
właścicielami zakładów samochodwych,
a później fabryki samolotów. Do dziś nie
pozostało po niej nic, oprócz czerwonych
hangarów przy ul. Wrońskiej i kilku
budynków, przypominających o dawnej,
lotniczej przeszłości Lublina. Zakłady
mechaniczne Plagego i Laśkiewicza
otrzymały złoty medal na wystawie
rolniczo-przemysłowej z 1901 roku w
Lublinie. W 1909 roku zmarł Emil Plage,
miał 41 lat, pochowano go na
ewangelickiej części cmentarza przy ul.
Lipowej w Lublinie. Od końca I Wojny
Światowej fabryka zajęła się produkcją
samolotów. Pierwszy samolot w Lublinie
wzbił się w powietrze 19 czerwca 1921
roku, nie była to jednak udana
konstrukcja. lubelskie samoloty nie
cieszyły się dobrą sławą, zyskały miano
„latających trumien” . W 1925 r. zmarł T.
Laśkiewicz. Fabryka istniała do 1935 r.

Jan z Czarnolasu zmarł w Lublinie 22
sierpnia 1584 r. Największy polski poeta
czasów renesansu w ciągu swojego życia
zapewne wielokrotnie gościł w mieście
nad Bystrzycą. Ziemi lubelskiej poświęcił
wiele swoich utworów. Był jednym z
sekretarzy króla Zygmunta Augusta. W
okresie czarnoleskim myśliciel związał się
z Janem Zamoyskim, który zamówił
pierwszą w Polsce oryginalną tragedię
renesansową w duchu antycznym Odprawę posłów greckich. W sierpniu
1584 r. główny twórca polskiego języka
literackiego znalazł się w Lublinie - na
obrady sejmu konwokacyjnego w sprawie
swojego szwagra, który jako koniuszy
został zabity w Turcji. Jan Kochanowski
zmarł w Lublinie, został pochowany w
Zwoleniu w kaplicy kościelnej. Na
lubelskim placu przy ul. Narutowicza
znajduje się pomnik poety projektu
Franciszka Strynkiewicza odsłonięty w
1931 roku. Budowę pomnika
zainicjowało Polskie Towarzystwo Nauk

Piętnastego marca 1903 roku w Lublinie
przy ul. Kapucyńskiej 3 w suterenie
hotelu Victoria, urodził się Józef
Czechowicz. Dzieciństwo spędzał u
dziadków we wsi Młynki. . W roku 1913
zaczął chodzić do elementarnej
rosyjskiej szkoły rządowej znajdującej
się w jednej z kamienic na Rynku
Starego Miasta. Był nauczycielem, uczył
w różnych szkołach, m.in. w Słobódce,
Marianówce-Smolanach, we
Włodzimierzu Wołyńskim. Był
dziennikarzem, publikował felietony i
wiersze w lokalnej prasie. Wspólnie z F.
Arnsztajnową wydali tomik Stare
kamienie (styczeń 1934), w którym
stara poetka i młodziutki poeta
odkrywają przed czytelnikiem piękno ich
rodzinnego miasta – Lublina. Od 1926 r
na stałe mieszkał w Lublinie. Założył
Lubelski Związek Literatów. Zginął 9. 09.
podczas bombardowania Lublina, w
zakładzie fryzjerskim Ostrowskiej, który
mieścił się w kamienicy przy ulicy
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REGIONALIZMY

HERB LUBLINA

Obecny herb Lublina

Herb Lublina z pieczęci miejskiej
z 1401 roku

GDZIE W LUBLINIE JESZCZE SĄ KOZIOŁKI?
Chorągiewka na
szczycie bramy
Grodzkiej

Na bramie prowadzącej
na błonia pod zamkiem
Na lubelskim deptaku
przy ujęciu wody

Na lubelskim Ratuszu

Na lubelskich
fontannach

Przed wejściem do jednej
z najstarszych pizzerii w
Lublinie

Zaczynamy grę!!!
Powodzenia!

