'П б'О бРб'Ж Т>б И & ЗХб'ВбТ б
ЛЕ'В'І'В
Покритий млою, ти тихенько спиш.
Н е підберу для тебе кращих слів,
Ти мій єдиний, найдорожчий Л ьвів.
Наталя Криничанка

У кожного з нас є такі місця, куди
тягнешся душею та постійно виникає
непереборне бажання повертатися
туди знову і знову, а приїжджаючи,
розумієш: «Я вдома!!!». Саме таке від
чуття і з'явилося у студентів ХНТУСГ ім,
Петра Василенка, коли підчас зимових
канікул Студком разом зі студентами за
підтримки Профспілкового комітету та
Ректорату відвідали казкове місто Лева.
Як тільки не називають Львів: і
маленький Париж, і побратим Праги,
і близнюк Кракова.., Ні... Львів - це є
Львів: і для кожного він свій, особли
вий. Студенти університету мали змогу
на власні очі переконатися в цьому.
Історія Львова настільки ж яскра
ва та дивовижна, як і саме місто. Вона
насичена цікавими подіями та знаме
нитими постатями. Якщо ми зверне
мось до сторінок історії, то дізнаємось,
що Львову вже понад 750 років і йому є
про що Вам розповісти. Місто, яке було
засноване на перетині вигідних торгівельних шляхів постійно розквітало та
розвивалося, і ставало одним із голо
вних торгових центрів середньовічної
Європи. А згодом, переходячи від однієї
влади до іншої (Польщі, Австрії, Німеч
чини та Росії), Львів забирав від кож
ного зі своїх загарбників якусь частину
культури та знань, з часом перетворю
ючись не лише на перлину архітектури,

але й столицю сучасного наукового,
духовного та мистецького життя.
Як тільки студенти ХНТУСГ ви
йшли з поїзда, то водночас поринули
в дивовижну казку. їх очікувала запла
нована екскурсія "Вулицями середньо
вічного Львова". Огляд старого міста
розпочався із площі Ринок. В центрі

архітектурного ансамблю височіє 65метрова вежа Міської ратуші, вхід до
якої надійно охороняють два кам'яних
леви. Студенти подолали 390 сходинок
до її верхівки, кожний затамував подих,
побачивши дивовижний краєвид міста.
Також під час екскурси у ман
дрівників з Харкова була чудова нагода
оглянути Львівську майстерню шокола
ду, завітати до відомої Копальні кави,
Криївки та Дому легенд, щовечора
о 21:24 збирається великий натовп аби
побачити як дракон вивергає зі своєї
залізної пащі вогонь.
Ще студенти мали можливість
прогулятися територією музею під від
критим небом - Личаківським кладо
вищем, побачити цінні пам'ятки архі
тектури та скульптури, познайомитися
з біографією видатних людей та багато
іншого. Перебуваючи у таких місцях,
відчуваєш себе героєм казок і почина
єш вірити у чудеса.

Не можна пояснити чому ман
дрівників так вабить і притягує це місто,
але воно загадково-пречудове! «Доро
ги всі ведуть до серця Львова» - кажуть
львів'яни. Бо й дійсно! Кожна вуличка
старого міста, кожен куточок його цент
ру сповнені краси та історії. Храм Свято
го Андрія, Ратуша, Вірменський собор,
Оперний театр - ми дивуємось, м и
луємось і повертаємося сюди знову...
Якщо ви кохаєте і не знаєте якою при
ємною несподіванкою вразити свою
половинку, то приїжджайте до Львова.
Не дарма ж кажуть, що Львів - це місто
закоханих і безнадійних романтиків.
Але все гарне та казкове ко
лись закінчується... Однак, ці три дні,
проведені студентами ХНТУСГ у місті,
де збуваються найзаповітніші мрії, на
завжди залишили у серцях мандрівни
ків незабутнє враження таємниць та
казки.
їдьте до Львова - тут мрії збува
ються!
Любові Вам та щастя!
М А М ЄД О В А Карина,
Студентські З М І .

