
Издание на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе Брой 13, декември 2012 г.

Уважаеми колеги, скъпи 
ученици, приятели,

Патронният празник 
на нашето училище Про-
фесионална гимназия по 
облекло “Недка Иван Лаза-
рова” всяка година е повод за 
размисъл, равносметка на 
постигнатото и нови пла-
нове за бъдещето. И в то-
зи процес неизменно основ-
на роля имат учителите, 
които от създаването на 
училището 116 години пре-
насят мъдростта и красо-
тата на знанието в сърца-
та на своите ученици. Тази 
светлина, запалена от въз-
рожденския им дух, озарява 

душите и умовете им за цял живот.
В навечерието на патронния ни празник, Коледа и Но-

ва година пожелавам на всички много здраве, нови пре-
дизвикателства пред творчеството и ентусиазма ви и 
лично щастие!

инж. Диана Иванова,  
Директор на ПГО “Недка Иван Лазарова”

На първия учебен ден областният управител на Русе 
се включи в официалното откриване на новата учебна 
година в Професионална гимназия по облекло “Недка 
Иван Лазарова”. Г-н Бурджиев поздрави възпитаници-
те на училището и целия преподавателски колектив по 
случай старта на година и пожела на всички преподава-
тели, ученици и родители крепко здраве, успехи и много 
усмивки. “От сърце ви желая успешна бъдеща реализация 
в професиите, които сте избрали и която убеден съм ще 
получите в професионалната гимназия по облекло”, каза 
още в обръщението си г-н Бурджиев.

Областният управител 
Стефко Бурджиев връчи 
приза на един бъдещ дизай-
нер на облекло от ПГО “Недка 
Иван Лазарова” – Русе. През 
това лято Николета Куршу-
мова е имала възможността 
да посети дори централата 
на “Адидас” в Мюнхен, къде-
то е участвала в двуседмична 
практика по специалността 
си. Пред RuseInfo тя споде-
ли, че обучителната практи-
ка там е била първа за нея и 
нейните съученици (общо 20 
човека). Посетили са модни 
училища и пр. Впечатлена е 
силно от видяното, като дори 
е имало нови продукти, кои-
то не са пуснати на пазара в 
стадий на проектиране и раз-
работка. Тя изтъкна, че усло-

вията там няма нищо общо с 
нашите. “Не може да се опише. 
Страхотно е! Виждаш рабо-
ти, които никъде в България 
не можеш да видиш!”, каза тя. 
В същото време си пожела да 
продължи да работи като мо-
ден дизай-
нер на еле-
гантно об-
лекло в бъ-
деще.Носи-
телите на 
наградите 
по л у ч и х а 
п о ж е л а -
ние от ди-
ректора на 
д и рек ц и я 
“ Ху м а н и-
тарни дей-
нос т и” в 

Община Русе Ирена Петро-
ва по време на официална-
та церемония тази сутрин да 
не забравят родния град и по 
възможност след изграждане 
на кариерата си да завършат 
започнатото тук.

Честито на Николета  
и на екипа дизайнери!

На официална церемония 
в зала “Европа” на Драмати-
чен театър – Русе екипът на 
клуб “Съвременник-2004” от 
Професионална гимназия 
по облекло “Недка Иван Ла-
зарова” – град Русе беше от-
личен от журито на V нацио-
нален ученически конкурс 
за литературно творчест-
во и журналистика “Стоян 
Михайловски” – Русе с Пър-
ва награда за училищния 
вестник “Съвременници” в 
раздел Журналистика. Мла-
дите журналисти получиха 
наградата с много вълнение 
и искрена радост. Вестникът 
излиза вече четири години, 
а екипът му е от членове на 
клуб “Съвременници-2004”. 
Трети състав на клуба спи-
сва вестника като основната 
цел е да се отразява не само 
училищния живот, но и во-
дещи събития за нашия град. 
Репортерите на вестника под-
бират актуална информация, 
която провокира дискусии и 
различни мнения.На страни-
ците на вестника се предста-
вят най-добрите моделиери с 
предложения за ежедневни 

и официални облекла, 
фризьори и козметици 
предлагат оригинални 
идеи за празници и тър-
жества. Богатият сним-
ков материал допълва 
визията на вестника и го 

прави незаменима част от ре-
кламата на гимназията.

Разнообразието от жур-
налистически жанрове при-
влича вниманието и на чита-
тели от други училища, кои-
то вече са редовни абонати 
на изданието. Стремежът да 
се отразяват актуалните съ-
бития прави вестник “Съв-
ременници” незаменимо ин-
формационно четиво. Ръко-
водител на клуба от 2004 г. е 
Татяна Нахабедян – учител по 
български език и литература. 

Според нея вестникът е резул-
тат от желанието на младите 
хора не само от обмен на ин-
формация, но и възможност 
да развиват творческите си 
умения. Членовете на клуба 
надхвърлят 50 ученици през 
осемте години от съществу-
ването на клуба. Затова и иде-
ите да се обновява визията и 
съдържанието на вестника са 
много. През месец май 2012 г. 
като притурка на вестника 
излезе дипляна за Русе по слу-
чай празника на града. Пре-
дизвикателствата са много, 
но много са и желаещите да 
реализират новите идеи и да 
предадат нататък ентусиазма, 
творчеството и вдъхновение-
то на създателите на вестник 
“Съвременници”.

Първа награда  
за нашия вестник  
в престижен конкурс

Портрет на Недка Иван  
Лазарова от Илияна Илиева 
от випуск 2012



2 Училищен живот

Аз обичам моя роден град,
той е хубав и богат.
В него чудно се живей,
всеки радва се и пей.
Из Русе се разхождам,
Ходил съм по целия свят,
Но никъде не е така,
Както си е у дома.
Русе е прекрасен град,
В него има чудеса и
Много красиви места.
Русе е красив град
На забележителности богат.
Ние сме от ПГО и от паралелката КМТО!
От екип ентусиасти в дъжда край реката

Проект „Край реката“

„Живеем в Европейски съюз, учим и работим по европейски“

„Чергите…  
шарените“

Новите 
хъшове  

на България

През август тази година, 
най-накрая стана реалност 
един дългоочакван, планиран 
и подготвян проект обучи-
телна практика по секторна 
програма Леонардо да Винчи 
“Живеем в европейски съюз, 
учим и работим по европей-
ски” – програма “Учене през 
целия живот”. Новината ни 
зарадва още в началото на 

миналата учебна година. Ези-
ковият курс по немски език 
и знанията по английски ни 
улесни и ни даде самочувст-
вието да общуваме по-сво-
бодно в Германия. Трескава-
та подготовка течеше неспир-
но, а дните се изнизваха и не 
усетихме как настъпи време 
да осъществим всичко това, 
което градихме цели 9 месе-

ца. Щом се озовахме там, ус-
мивките грееха по лицата на 
всички. За 14 дни посетихме 
сдружението на баварския 
текстил, асоциацията на гер-
манската индустрия за об-
лекло, компанията “Гербер”, 
училището за мода “ESMOD”, 
доста пинакотеки и дизай-
нерски къщи. Имахме време 
да се разходим, да разгледаме 
исторически и културни забе-
лежителности. Запознахме се 
с много нови хора, срещнахме 
се с главния дизайнер на “Ад-
идас”, участвахме в семинари 
и дискусии Обменихме много 
информация и научихме но-
ви неща, полезни за нас.

Колкото бързо дойде, тол-
кова бързо и измина време-
то в Мюнхен. Двете седми-
ци, прекарани там, оставиха 
незабравим спомен в цялата 
група. От нейно име благода-
ря на ръководството на гим-
назията и на всички учите-
ли за дадената възможност и 
оказаната подкрепа.
Николета Курщумова, 12А кл.

На 22 септември студент-
ски театър “Пирон” в парт-
ньорство с ПГО “Недка Иван 
Лазарова” представи при 
много голям интерес театрал-
ната клоунада “Чергите… ша-
рените” по проекта “Аз, Гра-
дът”. Това се случи на Дълбо-
кия път до хотел “Рига”, къде-
то се събраха много младежи 
и чужди граждани.

На 20 ноември станахме 
част от спектакъла “Хъшове” 
на Драматичен театър “Сава 
Огнянов” и дори се срещнах-
ме с младите изпълнители от 
постановката!

Добре дошли!

Добре дошли и на учениците вечерна фор-
ма на обучение от 9В клас Специалност ПОТ 

с класен ръководител Емилия Василева!



3Конкурси и награди

На 6 октомври в русен-
ския квартал Средна кула 
официално беше открит 
паметник на загиналите 
във войните. Монументът 
е издигнат по инициати-

ва на Регионалния съюз 
на офицерите и сержан-
тите от запаса и резерва 
– Русе. Официални гости 
на откриването бяха на-
родният представител от 
ПП ГЕРБ Пламен Нунев, 
областният управител на 
Област Русе Стефко Бур-
джиев,

Бяха връчени и награ-

дите от конкурса за учени-
ческо творчество на тема 
“Участието на русенци в 
Балканската война 1912-
1913 г. – героизъм в името 
на България”, организи-

ран от Регионалния съюз 
на офицерите и сержан-
тите от запаса и резерва. 
 Ученичките от ПГО “Не-
дка Иван Лазарова” – Се-
ма Салиева и Виктория 
Радославова от 12В клас и 
техният ръководител Д. 
Маринова получиха юби-
лейни плакети и грамоти 
за участие.

Състезателите по карате-шинкиокушин от клуб 
“Русе” с ръководител сенсей Румен Калинов завоюва-
ха много награди от международния турнир “Европей-
ска купа” в румънския град Арад. На него се представи 
достойно нашият спортист №1 Сергей Михайлов от 10А 
клас и спечели сребърен медал в категорията до 50 кг.

Казвам се Таня Йорда-
нова Велева и това е част от 
моята история за следването 
ми в Неапол –Италия. В този 
град се озовах благодарение 
на моите родители, които от 
пет години живеят и работят 
там. Записах се в Академия 
на изкуствата – специалност 
моден дизайн. Приемният 
изпит беше в три дни, в кои-
то трябваше да рисуваме по 
дадена тема. Така се запознах 
с Карла, която единствена от 
триста кандидати говореше 
английски език. Приеха ме, 
за моя радост приеха и Карла, 

благодарение на която успях 
да се адаптирам в обстанов-
ката. Неаполитанците много 
трудно приемат чужденците, 
но успееш ли да спечелиш до-
верието им, са добри прияте-
ли. Професорите ми също в 
началото гледаха на мен пре-
небрежително, но по-късно 
разбраха,че съм доста по-ин-
телигентна от останалите и 

бързо промениха мне-
нието си. Половината 
от предметите, които 
изучавахме, бяха съ-
щите, като тези в гим-
назията по облекло и 
това много ми помог-
на.

Тук е мястото да благода-
ря на всички учители от ПГО 
“Недка Иван Лазарова”, кои-
то са ми преподавали за тях-
ното търпение и всеотдай-
ност, дори за тяхната стро-
гост, защото всъщност това 
ми помогна да успея. Трите 
години минаха неусетно. За-
познах се с много неаполи-
танци, някои от тях ми стана-

ха добри приятели 
и с тяхна помощ 
научих не само 
италианския език, 
но и неаполитан-
ския диалект. Ето 
че дойде и дипло-
мирането. С помо-
щта на тримата ми 
любими професо-
ри успях да се под-
готвя навреме и да 
се представя мно-
го добре на защи-
тата. Дипломирах 
се с отличен резул-
тат и днес съм от-
ново в България, в 

моя роден град Русе. Завър-
нах се, за да се реализирам 
тук. От няколко седмици ра-
ботя във фирма “Аристон С” 
и се надявам,че ще мога да се 
изградя като дизайнер и да 
поставя началото на една ус-
пешна кариера.

Честита награда!

Спортист № 1

До Неапол и назад
Визитка

Таня Велева завършва ПГО 
“Недка Иван Лазарова” – град 
Русе специалност “Моден ди-
зайн” през 2009 г. Продължава 
обучението си в Академия по 
изящни изкуства в град Не-
апол, Италия, където полу-
чава степен Бакалавър. В мо-
мента е дизайнер във фирма 
“Аристон”.



4 За един по-добър свят

Страницата е подготВена  
СъС СъдейСтВието на г-н СВилен иВаноВ,  

за които иСкрено му благодарим!

Малко хора в днеш-
но време имат пред-
става и съзнават зна-
чението на думата то-
лерантност. Повечето 
от връстниците ми в 
училище не знаят как-
во означава това да си 
толерантен към няко-
го и защо понякога е 
нужно да го правиш, 
независимо от това 
дали искаш или не. В 
днешно време хората 
не проявяват търпи-
мост един към друг, а 
толерантността е точ-
но това – да уважаваш 
другия независимо кой 
е той, да го изслушваш, 
да не го омаловажа-
ваш, да разбираш чув-
ствата му, колкото и да 
е трудно да ги приемеш 
или разбереш. Трябва 

да бъдем добронамере-
ни и с различните хо-
рата, хората с различ-
ни недъзи, с различен 
цвят на кожата, рели-
гията и етнос.

Днес хората за жа-
лост общуват все по-
малко помежду си и 
като че ли го правят, 
защото просто им се 
налага от време на вре-
ме. В този сив и мрачен 
свят, в който живеем 
ние днес, всеки е прав 
за себе си, гледа само 
собствената си изгода 
от всичко и има стре-
меж за власт над всич-
ки. Алчното към ос-
таналия свят поведе-
ние би довело само до 
липсата на истински 
приятелства, усмив-
ки, любов и романти-
ка. Жаждата за власт 
ни води по този път, 
през който ние забра-
вяме за толерантност-
та и за това, че всички 
сме хора.

Обикновено нето-
лерантното ни отно-
шение включва уни-

жение към ближния, 
просто защото е раз-
личен- вярва в разли-
чен Бог или е роден е в 
друга държава. Стран-
ната му прическата, не-
модерното му облекло, 
дори и различната му-
зиката, която слуша, 
дразнят някои хора, но 
това са дреболии и под-
робности, за които може 
би имат логично обясне-
ние. Хубаво е да даваш 
шанс на хората да пока-
жат какви са, може би ще 
разбереш, че светогле-
дът им не е чак толкова 
различен от твоя. Имен-
но това е толерантност, 
да погледнеш света през 
нечии други очи, да се 
опиташ да го разбереш, 
поставяйки се на негово 
място, разбирайки го.

Невъзможно е за по-
вечето хора да се пото-
пят в чуждите чувства и 
грижи, когато те сами-
те носят също толкова 
тежко бреме, и за това е 
виновна заобикалящата 
ни грозота и студени-
на, тъжните и сърдити 
физиономии на хората 
около нас. Заобикаля-
щата ни действителност 
ни озлобява, ние сме не-
доверчиви един към друг 
и имаме страх от самите 
себе си. За да бъдеш толе-
рантен, трябва да си по-
доверчив, а понякога до-
ри и сляп за някои неща.

Толерантните хора 
са хората на изкуството, 
писателите, художни-
ците които се опитват 
да вмъкнат малко цвят 
в нашия скучен, еднооб-
разен и сив свят. Именно 
те са тези хора, които са 
различни по своя собст-
вен начин. За да проявя-
ваш толерантност, тряб-
ва да бъдеш преди всич-
ко добър човек с голямо 
сърце и да проявяваш 
доброта и милосърдие.

За една топла усмивка, за една подадена ръка, за един по-добър свят!

Второ място: Велина Бърдарова 11А клас

Първо място: Ралица Миланова, 12Б клас

Най-толерантните
В гимназията се проведе анонимна анкета 

за най-толерантните между нас. Искаме да ви 
представим резултатите от анкетата. Пожелава-
ме си все повече подобни резултати и се надява-
ме да видим скоро в списъка и име на момче от 
нашата гимназия:

9А клас – Елис Сакар
9Б клас – Михаела Петкова
10А клас – Кристияна Георгиева и Афифе Ис-

маил
10Б клас – Анес Исмаил
11А клас – Илгюн Юмерова
11Б клас – Магдалена Христова
12А клас – Йоанна Ангелова
12Б клас – Мюкерям Камбер
12В клас – Полина Николова

Международният ден 
на толерантността

На 16 ноември 1996 г. общото събрание на ООН 
приема Декларация за принципите на толерант-
ността. А какво всъщност е толерантност? В пър-
вия член на декларацията е заложена дефиницията 
на тази дума: уважение, приемане и разбиране на 
богатото многообразие от култури в нашия свят, 
на нашите форми на самоизява и способите за про-
ява на човешката индивидуалност. Толерантността 
е и своеобразна хармония в многообразието. Мо-
рален дълг. Политическа и правна потребност. До-
бродетел, чрез която можем да заменим културата 
на войната с културата на мира.

На 16 ноември в нашето училище беше отбе-
лязан Международният ден на толерантността. 
С рисунки и есета ние изразихме своето мнение и 
се присъединихме към всички граждани на све-
та, приели толерантността като начин на живот. 
В обявените конкурси за рисунка и есе участваха 
ученици от всички класове. 

Представяме ви класацията на творбите:

За рисунка:

Първо място – Ралица Миланова, 12Б клас
Второ място – Велина Бърдарова 11А клас

За есе

Първо място – Виктория Радославова, 12В кл.
Второ място – Радостина Тончева, 11Б клас
Трето място – Мюкерям Камбер, 12Б клас
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ПРОГРАМА  
за развитие на ИИД в Професионална гимназия по облекло  

„Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 
„Да направим училището привлекателно за младите хора“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Европейски социален фондЕвропейски съюз

Клуб „Език свещен на моите деди“  
с ръководител Пламена Дочева

Секция „Манекени“  
с р-л Зорница Маркова

Езикът и историята са двете най-големи духовни опо-
ри на един народ. Затова не само Паисий ни учи да знаем 
своя род и език. Това не са просто знания за миналото, 
отразявани чрез едно от средствата за общуване. Това 
са осезаеми сили – най-солидната основа за действие в 
настоящето и провиждане в бъдещето. С идеята, че вла-
деенето на богатството на езика е условие за пълноцен-
ната реализация на личността бе създаден клуб “Език 
свещен на моите деди”. Неговата дейност е свързана с 
изграждането на умения за събиране и съхраняване на 

информация, свър-
зана с историята на 
езика, както и него-
вите бележити тво-
рци. Цел на занятия-
та ще бъде подобря-
ването на езиковата 
култура и провоки-
ране на творческите 
способности на уче-
ниците.

Секцията е извънкласна и извън училищна дейност 
по проект “Успех” в област Граждански компетентности 
– форми на поведение за успешно участие в социалния 
живот, разрешаване на конфликти.

Дейността є е насочено главно към млади талантливи 
младежи, които же-
лаят да имат собст-
вен стил, чар, непри-
нуденост и приятен 
външен вид, да се 
развиват в сферата 
на модата и имат ам-
бицията да застанат 
на модния подиум и 
да разполагат с уве-
реност и желание за 
професионално раз-
витие.

Клуб „Хармония на дух и тяло“ 
с ръководител Марина Похожалова

Клубът е създаден с цел да се противодейства на хи-
подинамията и стреса, да се развият допълнителни зна-
ния и умения при учениците, способстващи за водене на 
активен и здравословен начин на живот, за единство на 
физическо и естетическо възпитание, за да се осмисли 
свободното им време. През тази учебна година членове 
на клуба активно се включиха в спортния живот на учи-
лището (участие в кроса под надслов “Бягство към сво-
бода”) и на Община Русе (Общински крос “Баба Тонка”). 

Наред с други 
дейности, чле-
нове на клуба 
ак тивно се 
подготвят към 
участието си 
в Общинско 
п ъ р в е н с т в о 
по волейбол, 
което ще се 
проведе през 
декември.

Секция „Работилница за здраве“  
с ръководител Ивелина Петрова

Ние сме: Афифе, Петя, Ива, Галина, Яница и Силвия 
от 10А клас, Анес, Елис и Николета от 10Б клас, Мюкерям, 
Ива, Яница, Джесика, Сезен и Назике от 12Б клас – чле-
новете на секция “Работилница за здраве” и г-жа Ивелина 
Петрова – нашата ръководителка. Секция “Работилница 
за здраве” предоставя на учениците си не просто шанс 
да обогатят познанията си с допълнителна информация, 

но и възможност 
за подобряване на 
комуникативните 
си способности и 
по-добро приспо-
собяване в различ-
ни социални обста-
новки.

Студио „Учебна компания“  
с ръководител Татяна Димитрова

В студиото уче-
ниците ще получат 
чрез практическа 
дейност основни 
познания и уме-
ния за стартиране 
и управление на 
собствен бизнес. 
Те ще започнат от 
идеята за бизнес 
и ще стигнат до 
крайната печалба.

Дискусионен клуб „Център за кариерно развитие“  
с ръководител Свилен Иванов

“Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го 
създадеш” са думи на Питър Дракър, които ние приехме 
като лайтмотив на работата ни през тази учебна година. 
Открихме дейностите на Центъра за кариерно развитие 
при ПГ по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе с кон-
ференция на тема “Моето бъдеще в моите ръце”.

Ще използваме най-добрите техники за кариерно 
образование и управление на личностното развитие. В 
помощ ще ни е и нарочно създадената група във Фейс-
бук www.facebook.com/groups/pgo.ruse.career.center 
(Център за ка-
риерно разви-
тие при ПГ по 
облекло Ру-
се). Добре са 
дошли всички, 
които се ин-
тересуват от 
п р о б л е м и т е 
на бъдещето и 
неговото упра-
вление.

Клуб „Съвременник-2004“  
с ръководител Татяна Нахабедян

Клубът има 
за цел да  пред-
ложи условия за 
разширяване и 
за дъл бочав а-
не на знанията 
в областтa на 
гра ж данското 
общество и дру-
ги науки с хума-
нитарна насока. 
Чрез дейността си съхраняваме и обогатяваме традици-
ите на гимназията, организираните мероприятия прида-
ват гражданственост на изследователската работа на 
клуба по въпроси, отнасящи се до значими исторически 
събития, обществени проблеми на младежката аудитория

Издаваме  вестник “Съвременници” като двумесечник 
за отразяване на дейностите в гимназията.

Студио „Театрална работилница“ 
с ръководител Галина Станева

Студиото обединява съмишленици и приятели, обе-
динени от общи творчески интереси, предпочитания 
и пристрастия. Принадлежността ни към този кръг ни 
предоставя уникалния шанс за срещи с ярки и необик-
новени хора, за 
посещения на въл-
нуващи театрални 
постановки, фил-
мови продукции, 
концерти, за рабо-
та над художест-
веното слово и за 
участие в ражда-
нето на нещо но-
во, непознато, ма-
гическо.

Клуб „Танцова шевица“  
с ръководител Цонка Донева

Клубът съхранява и популяризира фолклорните тан-
ци, възпитава в любов към нашата самобитна култура и 

създава условия за 
намиране на опти-
мален вариант във 
взаимоотношения-
та в училище. Чле-
новете на клуба ще 
изучат популярни 
български народни 
хора във фолклор-
ните области на 
България, бита и 
традициите им.

Секция „Модерно“  
с ръководител Соня Георгиева

Цели на секцията са надграждане на знания и уме-
ния в областта на модата и дизайна, задълбочаване на 

интересите към раз-
лични форми на из-
куството, приобща-
ване към културния 
живот на гр. Русе, 
използване на ин-
тернет, като източ-
ник на информация 
в областта на мода-
та, изкуството и кул-
турата.

Ателие „Бутикови облекла и аксесоари“ 
с ръководител Емилия Василева

Участниците в ателието ще получат възможност за 
развитие на личните умения, както и социални контак-
ти. Целта е учениците да се насочат към предпочитана 
от тях индивидуална 
изява и на интереси-
те на младите хора. 
Да се развият и удо-
влетворят творче-
ските търсения, за 
да успее всеки от 
тях да открие в себе 
си неизявени дарби 
и заложби.
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На класния с любов от 12Б клас!

Празници и делници

Изданието е дело на клуб „Съвременник – 2004“ 
с ръководител Т. Нахабедян – ПГО „Недка Иван Лазарова“.

Дизайн и предпечат: Юлиан Нецков

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“
7000 Русе, ул. „Велико Търново“ №21

E-mail: pgo_rousse@abv.bg,      Интернет: www.pgo-rousse.com,  www.pgo-ruse.tk

Среща на две поколения, 
отдалечени с хилядолетия 
едно от друго, но и толко-
ва близко, благодарение на 
вечни въпроси за щастието 
и нещата, които ни правят 
истински.

“Коледна песен” (на англий-
ски: A Christmas Carol) е новела 
от Чарлз Дикенс. За първи път 

е публикувана 
на 19 декември 
1843 г. До днес 
това е една от 
най-четените 
и подарявани 
книги по Ко-
леда и Нова 
година. Главен 
герой на нове-

лата е старият скъперник Ебе-
низър Скрудж. Той се интере-
сува единствено от парите си. 
В нощта срещу Коледа го по-
сещава духът на стария му съ-
дружник Марли, който го пре-
дупреждава, че душата му е об-
речена, ако не се промени. След 
това го посещават и духовете 
на миналите, настоящите и бъ-
дещите Коледи. Скрудж вижда 
своето минало и настояще. Тре-
тият призрак го отнася в бъде-
щето, където Скрудж се вижда 
самотен и забравен от всички 
и решава да се промени. Скоро 
той се прочува като най-щедри-
ят човек в града и то не само на 
Коледа, а през цялата година.

“Спри! Спаси живот!” – 
често го чуваме, нали? Но 
рядко го изпълняваме. Мно-
го често забравяме, че пътят 
е много по-опасен, отколко-
то изглежда. Забравяме, че с 
една малка допусната грешка 
можем да отнемем човешки 
живот. Колко хора са загина-
ли при катастрофи и колко ли 
ранени има? Много! Жертва 
на катастрофа се оказа и мой 
близък.

Много скоро, преди по-
малко от година, братовчед 
ми, който е едва на 19 годи-
ни, връщайки се от сватба, 

на която заедно със своя ор-
кестър са свирили, катастро-
фира. Ще попитате как е ста-
нало? Сега ще ви разкажа: 
прибирайки се към селото, в 
което живее, след две безсън-
ни нощи, прекарани в работа, 
момчето, с което братовчед 
ми е бил – шофьорът на авто-
мобила, заспива. Малко пре-
ди това да се случи, братов-
чед ми решава да си подреме, 
защото е бил много изморен. 
Несъзнателно и шофьорът за-
тваря очи, след което следва 
истинският ужас. По път за 
болницата братовчед ми гу-

би живота си, а момчето, кое-
то е било с него, беше в кома 
почти месец. Сега моят бра-
товчед е мъртъв, а момчето, 
което е било с него живее, 
но като жив мъртвец – той е 
здрав, без никаква опасност 
за живота, но обвинявайки 
себе си за смъртта на прия-
теля си, той също се чувства 
почти мъртъв.

Хора! Бъдете разумни! Ако 
сте употребили алкохол, нар-
котици или сте уморени след 
безсънни нощи, не сядайте 
пред волана. Спасете своя и 
нечий друг живот!

Традиционният лекоатле-
тически крос “Бягство към 
свободата”, посветен на Ев-
ропейския ден за борба на 
трафика на хора се проведе 
на 18 октомври. Oрганизи-
ран беше от Ученическия 
съвет при ПГО и клуб “Хар-

мония на дух и тяло”. Ние, 
учениците и учителите, се 
обединихме около идеята, 
че посланията и съпричаст-
ността към проблемите на 
трафика на хора могат да бъ-
дат изказани по един нетра-
диционен начин. Инициати-

вата подкрепиха и членовете 
на следните извънкласни и 
извънучилищни дейности: 
“Театрална работилница”, 
“Манекени”, “Модерно”, “Ра-
ботилница за здраве”, “Тан-
цова шевица” и “Център за 
кариерно развитие”.

„Спри! Спаси живот!“

Бягство към свободатаНощ на философията Прочетохме за вас…

На 1 ноември 
пред Паметната 
плоча на Христо 
Ботев в Гюргево

Гости на нашата гимназия през месец октомври бяха до-
броволци от пет държави- Турция, Полша, Армения, Испа-
ния и България. Младите ентусиасти работят по програма на 
Европейския съюз “Младите в действие”. Те споделиха с нас 
колко вдъхновява доброволческата работа, как се опознават 
интересни култури и се създават нови приятелства. Нашият 
принос беше в изработването на еко-чанти за подпомагане 
на нуждаещ се от операция младеж.

Заедно можем!


