
Аромат Львова

Написав Денис Кондратенко

  

У рамках шкільного проекту «Пізнаємо Україну разом» учні 9 класу комунального закладу
«Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт»
Запорізької обласної ради досліджують Львівську область: природні ресурси, населення
та культурну спадщину.

      

  

З 18 по 22 листопада дружнім учнівським колективом вирушили до міста Львів разом з
наставниками - Вовк С.В.(класний керівник), Сідоркіним А.В., Василевською Г.І., де нас
гостинно зустрів залізничний вокзал - місце, з якого майже для всіх починається Львів.
Вже багато років перони Львівського вокзалу зустрічають подорожуючих з різних
куточків світу.

  

Протягом своєї історії Львів жодного разу не змінював цієї назви. Це місто з вузенькими
європейськими вуличками, де збереглася історія українського народу. 
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Після кількагодинної прогулянки вулицями Львова починаєш відчувати себе мислителем
загальнолюдського значення. Сюди приїжджають не просто подивитися, а й духовно
наснажитися.

  

Різноманітні вежі, шпилі, куполи, колони… є ніби вулканічним виверженням духовної
магми людства, яка буйно прорвалась назовні з невидимих глибин у цьому місті, що
зветься Львовом, і застигла в дивовижних архітектурних формах. Тут сповнюєшся
відчуттям, що життя не минає даремно.

  

Ми відвідали місця, де знімали фільм: «Д’Артаньян та три мушкетери», які вразили нас
своєю силою, мудрістю й архітектурними ансамблями.

  

Побували на Площі Ринок, побачили порохову вежу, неабияк вразив нас музей
сакральної барокової скульптури Й. Пінзеля. Під дахом споруди зібрана сама найбагатша
колекція унікальних скульптурних робіт майстра, всі вони виконані різьбою по липовому
дереву.

  

Ще одна родзинка Львова - каплиця Боїмів.(площа Катедральна) Славнозвісна пам’ятка
пізнього ренесансу, яка не має аналогів не лише в Україні, але й у європейській
архітектурі. Фасадна стіна вкрита суцільною кам’яною різьбою і нагадує об’ ємний
іконостас. 

  

Відвідали костел святої Єлизавети. Споруда витримана в неоготичному стилі з багатьма
елементами готичної архітектури: стрільчасті вікна, гостроверхі шпилі, портал з великою
трояндою у центрі. Цей костел славився одним з найбільших органів .

  

Оглянули ще багато цікавих місць Львова: Успенський собор, Латинську катедру,
Вірменський собор, собор святого Юра, пам’ятник Шевченку та Адаму Міцкевичу,
національні університети «Львівська політехніка» та імені І.Я. Франка. 

  

У музеї народної архітектури і побуту «Шевченківський гай» зібрано близько 120
пам’яток народної архітектури із західних регіонів України. Вся територія музею поділена
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на  шість маленьких
сіл , в яких зібрані
експонати із певних регіонів: Бойківщина, рівнинне Закарпаття, Лемківщина, Львівщина,
Буковина, Покуття, Гуцульщина, Полісся, Волинь. Прогулялись невеличким озерцем.

  

Давньою міською традицією є споживання кави. Львівський культ кави широко відомий
за межами міста. В центрі міста безліч кав’ярень, якими прокладені чисельні туристичні
маршрути. Нам теж вдалося скуштувати цього ароматного напою. 

  

Ми закохалися в це старовинне місто і вдячні, що змогли його відвідати та отримати масу
незабутніх вражень та емоцій.

  

Вовк С.В., вчитель
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