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Prezentarea ora&#537;ului
www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=176&viewItem=449
LUBLIN
Voievodatul Lublin/ Polonia
www. lublin.eu
Data înfratirii:
20 aprilie 2016 &ndash; Întelegere de cooperare
Despre oras
Populatie:
Suprafata:
Situare geografica:

341.700 locuitori - orasul (2014), 713.405 locuitori în zona
metropolitana;
147 km2
Situat în estul Poloniei, în partea nordica a Lublinului Superior. Din
punct de vedere al regiunilor istorice, Lublin este situat în Polonia
Mica (Malopolska). Se afla la o distanta de 161 km de capitala
tarii, Varsovia.
51° 14´ 53½ N
22° 34´ 13½ E

Lublin altadata

Primele asezari permanente în zola Lublinului de astazi dateaza de la începutul Evului Mediu, potrivit
descoperirilor arheologice. Cea mai veche asezare pare a fi datata din secolul al VI-lea, situata pe un deal din
suburbia Czwartek. Se pare ca si centrul vechi al orasului dateaza din aceeasi perioada. În secolele al X-lea si
al XI-lea asezarea de pe dealul Czwartek a devenit un centru important de comert. Localizarea Lublinului la
granita estica a Poloniei i-a oferit orasului si importanta militara semnificativa. Prima fortareata ridicata în
scop militar dateaza din secolul al VIII-lea, în apropierea castelului de astazi, iar din secolul al X-lea s-au
descoperit numeroase altele. A capatat statutul de oras în 1317.
În anii de dupa razboi Lublinul a continuat sa se extinda, triplându-si populatia si marindu-si suprafata.
Devine un important centru stiintific si de cercetare dupa înfiintarea Universitatii Maria Curie-Sklodowska. De
asemenea, s-a deschis aici si o fabrica de automobile (Fabryka Samochodów Ciê¿arowych sau FSC).
În iulie 1980, muncitorii din Lublin si din împrejurimi (¦widnik) au început prima mare miscare
anticomunista, care e considerata precursoarea cunoscutei miscari Solidaritatea.
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Lublin în prezent

Resursele de agrement din Lublin sunt numeroase &#537;i relativ ieftine, în compara&#539;ie cu cele din
Var&#537;ovia. Cele mai cunoscute restaurante &#537;i cafenele sunt situate în ora&#537;ul vechi, pe
strazile Krakowskie Przedmiescie &#537;i Ulice Miasta. Lublin are &#537;i doua teatre, o filarmonica
&#537;i mai multe muzee.
În Lublin se gase&#537;te o cunoscuta &#537;coala de calarie precum &#537;i alte modalita&#539;i de
agrement: mai multe paduri unde sunt amenajate piste pentru bicicli&#537;ti, precum &#537;i râul Bystrzyca
pe care se pot face plimbari cu caiacul.
Ora&#537;ul vechi este considerat unul dintre cele mai atractive ale Poloniei. Dintre principalele obiective
turistice, putem enumera vechea primarie, construita în stil clasic, tribunalul, Pia&#539;a Mare, Catedrala
Catolica, precum &#537;i Castelul Lublin.
Economie
:
Facilitata de situarea Lublinului pe ruta comerciala care lega Europa vestica de Marea Neagra, afirmarea
orasului ca un centru economic comercial a început din secolul al XV-lea. Boom-ul economic s-a produs în
secolul al XIX-lea, când au aparut primele manufacturi si fabrici, situând Lublinul printre cele mai importante
centre economice ale vremii din Regatul Polonez. Industrializarea intensiva a fost însotita de crearea unei
infrastructuri puternice si eficiente.
Sectoarele industriale dominante ale economiei moderne a Lublinului includ comertul, serviciile, servicii de
business, industria (inginerie, automotive, electricitate si productie de mobilier, industrie alimentara). Lublin e
prezent în statistici ca unul dintre cele mai atractive centre pentru investitii IT si BPO.
Educatie
:
Lublin este un centru academic renumit, cu o oferta educationala bogata. Orasul are cinci universitati:
Universitatea Maria Curie-Sklodowska, Universitatea Catolica din Lublin, Universitatea de Tehnologie
Lublin, Universitatea de Medicina, Universitatea de Stiintele Naturale, precum si alte institutii de învatamânt
superior.
Cultura
:
Festivaluri, concerte, expozitii, spectacole si workshopuri de teatru, panel-uri de discutii si întruniri atrag
publicul pe parcursul întregului an.
Evenimente: Forumul dansului contemporan, Confruntarea filmului studentesc, Festivalul de jazz din Lublin,
Festivalul muzicii noi si traditionale &ndash; &bdquo;Coduri&rdquo;, Noaptea Culturii, Alte sunete &ndash;
&bdquo;Arta si muzica&rdquo;, Festivalul si târgul artistilor magicieni si performerilor &ndash; toate acestea
dau o nota si un stil original orasului.
Locuri importante de descoperit în Lublin: Muzeul Satului situat în apropierea Gradinii Botanice, Gradina
Saxona, Lipowa Street with a big mall, Chatka Zaka (Campusul studentesc) &ndash; una dintre cele mai
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importante zone culturale din Lublin, Zona istorica a Lublinului &ndash; Castelul Lublin si Capela Sfintei
Treimi al carei turn ofera o vedere panoramica asupra orasului, tunelurile subterane ale orasului istoric care se
întind pe o distanta de 300 de m. Zona istorica este întesata de cafenele, puburi, restaurante si galerii de arta.
Lublin este punct de plecare pentru trasee turistice catre Naleczow, Kazimierz Dolny, Kozlowka, Lacul
Leczna-Wlodawa si Roztocze.
Transport:
Exista trei curse zilnice catre Cracovia&#537;i Var&#537;ovia,precum &#537;i catre celelalte mari
ora&#537;e ale Poloniei. Autobuzele pornesc din apropierea Castelului Vechi &#537;i deservesc diferite
regiuni ale ora&#537;ului. Trenul rapid catre Var&#537;oviaefectueaza o calatorie în doua ore &#537;i
jumatate, de aici existând o linie directa de autobuz (10 minute) pâna la aeroportul interna&#539;ional
Frederic Chopin. Serviciul auto Polski Express asigura zilnic 7 transporturi directe din Lublin pâna la
aeroportul dinVar&#537;ovia, calatoria durând trei ore &#537;i jumatate.

Page 3/3

