Нещодавно в управлінні залізниці відбулася неординарна подія
– презентація переобладнання площі Святого Юра у Львові. За
проектом на площі планується не лише встановити пам’ятник
митрополиту Андрею Шептицькому, а й облаштувати відпустове місце. За умови реалізації проекту стара площа набуде нового вигляду і, можливо, увійде разом зі собором Святого Юра до
списку знаних світових пам’яток.

Про те, який стосунок до цього проекту має залізниця, під час
презентації розповів начальник
Львівської магістралі Богдан Піх.
– Будівля управління залізниці, у якій працює понад дві тисячі
осіб, розташована біля підніжжя
Святоюрської гори. Щодня через
площу поруч зі собором проходить багато залізничників. Нині ця
площа виглядає доволі непримітно, буденно і не відповідає своєму
значенню для Львова, а головне
– духу, який випромінює це святе
місце. Так виникла ідея спорудити тут пам’ятник митрополиту
Андрею Шептицькому і впорядкувати, осучаснити саму площу. Із
цього приводу я особисто підписував звернення до місцевої влади. І
от нині за європейською практикою
відбувається презентація проекту.
– Ідея спорудження пам’ятника
Андрею Шептицькому виникла
років двадцять тому, – зазначив
директор “Укрдизайнгруп” Ігор
Кузьмак. – Та перші спроби були
невдалими, і от три роки тому
з благословення митрополита
Ігоря Возьняка розпочали роботу
оргкомітет і журі всеукраїнського
міжнародного конкурсу на проект
пам’ятника митрополиту Андрею
Шептицькому. Скульптор Андрій
Коверко спроектував пам’ятник на
початку ХХ століття ще за життя
митрополита. Українська громада
у Львові хотіла встановити цей

пам’ятник на площі Святого Юра,
але тодішня польська влада цього не дозволила. Крім того, сама
площа перетиналася дорогою, яка
існує і сьогодні.
Тоді цей пам’ятник помістили у духовній семінарії на вулиці Коперника, де під час Другої
світової війни він був знищений.
Сьогодні ми намагаємося відтворити площу Святого Юра і встановити там пам’ятник митрополиту
Андрею Шептицькому. Зараз існує
проект перетворити Святоюрську
гору на відпустовий центр у
Львові. Наступного року відзначатиметься 150-річний ювілей від
дня народження та 70 річниця з
дня смерті митрополита, і церква
очікує найближчим часом завершення процесу канонізації. Тому
хотілося б до того часу встановити
пам’ятник, спроектований львівськими фахівцями, і виконати благоустрій Святоюрської гори.
Минулого року ми святкували
сторіччя акту передачі в дар українському народу єдиного у світі
національного музею ікон у Львові,
започаткованого ще митрополитом Андреєм Шептицьким. Це найбільший музей у світі, де зібрано
унікальну колекцію ікон.
Відкритий конкурс на будівництво
пам’ятника
Андрею
Шептицькому був оголошений у
2010 році, і сьогодні проект-переможець презентується громадсь-

До 200-річчя із дня народження Тараса
Шевченка у Клінічній лікарні Львівської залізниці відбувся творчий вечір, присвячений
пам’яті поета.

Конкурсний проект пам’ятника митрополиту Андрею Шептицькому на площі Св. Юра у Львові

кості. Висота скульптури, яка за
рішенням церкви скопійована з роботи Андрія Коверка, становитиме
разом із постаментом 7 метрів.
Хочу наголосити, що умовами
конкурсу оголошено дві головні
мети: пам’ятник повинен стояти
на площі Святого Юра, а сам проект треба робити у комплексі всієї
Святоюрської гори. У тому числі
разом зі сквером, що знаходиться
через дорогу від собору.
Враховуючи ситуацію, що
склалася з транспортним та пішохідним рухом біля церкви Юра,
ми прийшли до висновку, що її треба принципово і докорінно міняти.
Пропонується прибрати з площі
автодорогу та сквер, що підходить
до корпусів Львівської політехніки,
і скерувати рух автотранспорту по
новому відтинку автодороги, довжиною 206 метрів, що проляже
біля кількох корпусів Львівської
політехніки. Тоді пам’ятник займе
належне місце, і йому не заважатиме постійний потік транспорту.
До того ж саме відпустове місце має передбачати скупчення
великої кількості прочан під час
проведення відпустових обрядів.
Орієнтовно площа повинна бути
розрахована на 15 тис. осіб, які
зможуть тут вільно розміститися.
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– Це – спільна ініціатива адміністрації лікарні,
профкому і молодіжної ради, – зазначила старша
медсестра неврологічного відділення, голова молодіжної ради лікарні Іванна Воробець. – Ми прагнули зробити святкування цікавим та пізнавальним,
тому до концертної програми залучили наймолодших
шанувальників творчості Тараса Шевченка – дітей
працівників лікарні.
Українськими піснями під акомпанемент гітари
прославив ювілей Шевченка народний артист України
Мар’ян Шуневич. З основними подіями з життя та творчості Тараса Шевченка ознайомив присутніх доктор
філологічних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка Любомир Сеник.
На малого Тараса Шевченка та його близьких на сцені
актового залу перевтілилися наймолодші учасники
свята, що виконали літературно-художні композиції з
творів поета. Діти декламували чимало творів Кобзаря,
а “Заповіт” присутні почули не лише українською, а й
білоруською, польською та німецькою мовами.
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