
Miasto inspiracji 
– najbardziej popularne hasło kojarzące się z LublinemLublin

oczami
młodych

„Bardzo podoba mi się to, że w Lublinie jest wiele zachowanych 
starszych budowli, nie ma tysiąca wieżowców i supernowoczesnych 
budynków. Klimat miasta jest niesamowity.
Przyjechałam do Lublina na studia i zakochałam się w tym mieście, 
jego wyglądzie. Plac Litewski, który otoczony jest pięknymi budowla-
mi, jest idealnym miejscem do fotografowania czy spędzania czasu”

Місто натхнення
– найпопулярніше гасло, 
пов'язане з Любліном

City of Inspiration 
– the most popular catchphrase 
closely linked to Lublin;

Символ Любліна: цибуляник, козел з 
герба міста, лапа диявола (легенда), тролей-
бус, Люблінська унія, щогла Незалежності

Сентиментальне місце – родинний дім, 
родина, яка живе в Любліні, друзі та знайо-
мі, місце роботи, навчання та спогади з 
юності

Студентське місто – студенти, академічне 
життя, Академічний центр культури та медіа 
УМКС „Хатка Жака”

Клімат міста – Люблін зелений, затишний, 
спокійний, тихий, атмосферні місця, крає-
види

Lublin’s Symbol: onion roll, goat, Dev-
il's paw (legend), trolleybus, Union of 
Lublin, Independence Flagpole.

Place of sentimental value – a family 
home, friends, colleagues, workplace, 
university, memories from childhood. 

Student City – students, student life, 
‘Chatka Żaka’ Academic Cultural and 
Media Centre at Maria Curie-Skłodowska 
University.

City climate – Lublin is green, 
home-like, calm and quiet, with 
charming places and views

«Мені дуже подобається те, що в Любліні 
багато старих будівель, які збереглися, 
тут немає тисячі хмарочосів і суперсу-
часних будівель. Клімат міста дивовиж-
ний. Я приїхав до Любліна вчитися і зако-
хався в це місто та його зовнішній 
вигляд. Литовська площа, оточена кра-
сивими будівлями,  ідеальним місцем для 
фотографування чи проведення часу».

„What I like about Lublin is that it has 
a lot of old, well-preserved buildings 
with little skyscrapers or steel and 
glass buildings. The climate of the city 
is incredible. I came to Lublin to study 
and fell in love with this place. I like the 
way it looks. Lithuanian Square, sur-
rounded by beautiful buildings, is a 
perfect spot to take photos or just to 
hang out”.

Асоціації з Любліном
Associations with Lublin

Symbol Lublina - cebularz, koziołek, czarcia łapa (legenda), 
trolejbus, Unia Lubelska, Maszt NIepodległości

Miejsce sentymentalne - dom rodzinny, mieszkająca 
w Lublinie rodzina oraz przyjaciele i przyjaciółki, osoby znajome, miejsce 
pracy, nauki, wspomnień z czasów młodości 

Miasto studenckie - studentki i studenci, życie akademickie, 
Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”

Klimat miasta - Lublin zielony, przytulny, spokojny, cichy, 
klimatyczne miejsca, widoki


