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5 юни - Световен ден на околната среда

„Свързване на хората с природата” е темaта за 2017 г. на
Световния ден на околната среда, която насочва
вниманието и призовава да излезем сред природата,
да оценим нейната красота и важност и да защитим

нашата планета Земя.

На 23 май в ПДТГ „Д. Хадживасилев“ се проведе интересна среща-разговор с г-н Христан Игнатов Михайлов, бивш възпитаник на гимназията, но запазил трайни спомени
от времето, когато е бил ученик. Г-н Михайлов е родом от село Петокладенци и учи в
гимназията от 1941 до 1946 г. Работи активно до началото на 90-те години на миналия
век, заемайки различни отговорни длъжности в министерства и други държавни ведомства. Бившият възпитаник на гимназията разказа интересни факти от миналото на
училището, като на няколко пъти подчерта, че утвърдените традиции трябва да се
помнят и да се спазват. В онези години учениците наброяват около 650 души и то само
момчета. Тук преподават ерудирани и интересни учители, които се стремят да дадат
истински знания на учениците. В гимназията развиват дейност 3 ученически кооперации, ръководени само от ученици и способстващи за тяхното практическо обучение,
особено по счетоводство. Освен задължителните занимания по финанси и счетоводство,
учениците са имали възможност да участват и в различни извънкласни форми. Тук
например е създадена първата ученическа духова музика на Балканския полуостров. Г
-н Михайлов с гордост отбеляза, че ДТГ е дала над 50 професори само в областта на
икономическите науки, редица политически и държавни ръководители, хора на изкуството и културата. Той даде пример със своя съученик Вачо Кобуров, който навремето
емигрира в САЩ, където завършва строително инженерство. Става партньор с друг
българин, с когото развиват успешен бизнес с ремонт и продажба на недвижими имоти.
След време натрупва огромно финансово състояние, а заедно с това печели и авторитет
сред американското общество, за което свидетелства и фактът, че е канен за съветник
на трима различни американски президенти. Г-н Михайлов става учредител на инициативен комитет за възстановяване на сградата на гимназията в автентичния й вид
след разрушителното земетресение през 1977 г. Благодарение на неговите усилия от
швейцарска банка, където са вложени парите на дарителя, е изискан и получен екземпляр от строителния план на училището. По този начин и до днес всеки гост на град
Свищов може да се наслади на изяществото на сградата, възстановена в оригиналния
й вид по проекта на австрийския архитект Паул Бранк. Нашият гост сподели и за друга своя интересна инициатива, която е свързана с честване, на което успява да събере
около 350 бивши възпитаници на гимназията в град София. В края на разговора г-н
Христан Михайлов подчерта, че иска да остави нещо, защото това, което се напише наистина остава за поколенията, споделяйки, че в момента работи над история за своето
родно място-село Петокладенци. Гостът апелира да се пазят заветите на дарителя и занапред ДТГ да бъде за пример не само в града, но и в страната, като място, където се
обучават качествени специалисти и се възпитават достойни граждани на България.

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХІІІ ФЕСТИВАЛ "ОРЕЛ НА ДУНАВА"

За поредна година учениците на ПДТГ "Д. Хадживасилев" взеха участие в състезанието "Антични бързи, смели, сръчни" в рамките на ХІІІ
фестивал "Орел на
Дунава".
Нашите възпитаници
завоюваха в оспорвана борба два сребърни и един бронзов медал. Със сребърни медали се
окичиха Кристиана
Чукалова от Х б клас
на спринт и Дан Димитров от Х а клас
на бягането с пълно бойно снаряжение, а бронзовия медал завоюва
Петър Георгиев от Х а на спринта.

XIII ФЕСТИВАЛ НА АНТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО „ОРЕЛ НА ДУНАВА“

Тринадесетото издание на Фестивала на античното наследство „Орел на
Дунава“ се проведе от 2-ри до 4-ти юни 2017 г. и включваше участието на
около 260 реенактори от Италия, Германия, Румъния и България. Виртуозните ездачи от „Багатур” и уникалното огнено шоу на Oгненa група
„Феникс” от Козлодуй и тази година застанаха до домакините свищовските
реенактори
от
„Първи Италийски легион” и
представиха най-доброто от българските възстановки на свищовска сцена. В програмата бяха заложени както утвърдени събития като голямата битка на римляни и
варвари, антични танци, демонстрации по виртуозна конна езда, парад по
улиците на Свищов, така и новости. На сцената на Нове се появи популярният кулинарен експерт и ТВ водещ Петър
Михалчев, който проведе майсторски клас
със свищовски ученици
и журира кулинарната
битка между участващите исторически групи.

5 юни - Световен ден на околната среда
“Свързване на хората с природата”
Световният ден на околната среда е най-мащабното ежегодно събитие, посветено на защита на природата, което се провежда на 5
юни. Тази година домакин е Канада, която избра темата и ще бъде в центъра на всички световни събития.
Световният ден на околната среда е събитие за всеки човек, навсякъде по света. От oтбелязването за първи път през 1972 г. до сега,
хората са организирали различни събития - от почистване на
квартала и противодействие срещу престъпленията над дивата природа,
до залесяване и възстановяване на съществуващи гори.
Тазгодишната тема приканва да помислим за това, че сме част от природата и сме зависими от
нея. Предизвикани сме да намерим забавни и вълнуващи начини
да опознаем и оценим тази жизнено важна връзка с природата.

Ценността на природата
През последните десетилетия, научният напредък, както и нарастващите проблеми на
околната среда, като глобалното затопляне, помагат да разберем неизмеримите начини, по които природните системи подпомагат нашия собствен просперитет и благоденствие.
Милиарди хора в земеделските райони по света прекарват всеки работен ден
„свързани с природата“ и осъзнават напълно своята зависимост от природните водоизточници и знаят, че природата им осигурява препитание чрез плодородната почва.
Те са сред първите засегнати, когато екосистемите са застрашени от замърсяване, изменение на климата или свръхексплоатация. Открийте за себе си паркаТазгодишният
Световен ден на околната среда е идеален повод да се излезе на разходка и да се
прекара добре в националните паркове и други райони на дивата природа. Парковите власти в някои държави могат да последват примера на Канада и да отменят или
намалят таксите за вход в парка на 5 юни, или за по-дълъг период от време. Свързването с природата може да включва всички сетива: защо да не свалите обувките си и
да не си поизцапате краката (и ръцете); не гледайте само красивото езеро, скочете в
него! Направете преход през нощта и разчитайте на ушите и носа си, за да почувствате природата. Можете също така, да се доближите до природата и в града, където големите паркове са „зеления“ бял дроб и център на биологичното разнообразие. Защо
не позелените градската среда, чрез озеленяване на вашата улица или на запуснат
район, или може да поставите саксии с цветя на прозореца на сградата, в която живеете? Можете да разровите почвата или да повдигнете някоя тротоарна плочка, за да
видите какви същества живеят там.Където и да сте, можете да съберете 10 (или 100)
торби с отпадъци или пък да се вдъхновите от жителите на Мумбай, Индия и да организирате масово почистване на плажа.
Не е задължително, вашата дейност да се проведе на самия 5 юни. Скоро ООН - Околна среда, например, с помощта на конкурси и интернет базирани викторини, ще помогне всеки да тества своите познания и осведоменост за здравословната околна
среда, като по този начин ще бъдат предложени цял набор от идеи, които да подпомогнат избора на начин за отбелязване на Световния ден на околната среда.

Екип на клуб „Журналист“: Вивиана Николова, Дан Димитров, Моника Йорданова,
Николай Първанов, Преслав Маринов, Радослава Дакова

