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Трети март – национален празник на Република България
В навечерието на днешната дата
преди 139 години в Сан Стефано,
Турция, две могъщи империи –
Руската и Османската, сключват
предварително мирния договор, с
който ние, българите, връщаме
своята идентичност и държавност
след близо пет века чуждо
управление и потисничество. Но
тази така чакана и жадувана свобода не идва даром. Тя е резултат от
смелите, жертвоготовни и дръзки български възрожденци, пролели
своята кръв в името на любимата България. Затова днешният празник се
счита за събирателен символ както за свободата на родината ни, така и за
храбростта на всички онези ГЕРОИ, пожертвали живота си, за да
извоюват
независимостта
ни.
Вечна
признателност и поклон пред паметта им!
О, Шипка!
Три деня младите дружини
как прохода бранят. Горските долини
трепетно повтарят на боя ревът.
Пристъпи ужасни! Дванайсетий път
гъсти орди лазят по урвата дива
и тела я стелят, и кръв я залива
…………………………………………………………….
И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща
славата му дивна като някой ек
от урва на урва и от век на век!
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Патронен празник на
ПДТГ „Д. Хадживасилев“
Състезание „Какво бих направил за училището с
300 лева?“

По повод годишнината на
училището бе обявено и
състезание „Какво бих направил за училището с 300 лева?“.
Целта на състезанието бе да събуди креативността в учениците
и да предложат най-добрата идея, която ще бъде осъществена
на практика. На вниманието на компетентното жури в състав:
Румяна Иванова, директор на ПДТГ, Диана Илиева –
Атанасова, старши учител и Юлия Величкова, старши учител
бяха представени 3 проекта. На първо място бяха класирани
Даниел Денева и Деница Николова от 10б клас, чиято бизнесидея предвижда озеленяване и облаго-родяване на училищния
двор и на класните стаи.
Фотоконкурс „Училището през моите очи“
Във връзка с патронния празник на Гимназията бе обявен
училищен фотоконкурс „Училището през моите очи“. Целта на
конкурса бе да събуди интереса на учениците към
фотографията, а също така това беше възможност да представят
училището през своя поглед. Със свои творби се представиха 8
ученици от 10, 11 и 12 клас. Като най-добра бе оценена творбата
на Аделина Кръстева от 12а клас, второ място зае Велислава
Георгиева от 11а клас, а третото бе отредено на Силвия
Данаилова от 11а клас. Победителите получиха ваучери от
Фондация „Д. Хадживасилев”, а на всички ученици бяха
връчени сертификати за участие.

"Денят на розовата фланелка"
Последната сряда на февруари се отбелязва Световният ден за
борба с тормоза в училище, наречен още „Ден на розовата фланелка”.
ПДТГ “Димитър Хадживасилев” спази своята традиция и на
22.02.2017г. отново организира инициатива, свързана с деня срещу
тормоза в училище. На този ден учениците и учителите имаха
възможност да изразят подкрепата си за тази кампания, като
облекат нещо розово, което да символизира позицията им към тази
кауза. За пръв път "Денят на розовата
фланелка" е проведен в Канада през
2007
година
като
протест,
организиран от двама ученици - Дейвид
Шепърд и Травис Прайс. Те се обличат в
розово, за да символизират своята
позиция и не приемане на тормоза в
училище.
При откриването на учебната година в тяхното училище група
по-големи ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, че
бил облечен с розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден
Дейвид и Травис купили и раздали на съучениците си 50 розови
тениски в подкрепа на тормозеното дете. Тази инициатива бързо
става популярна сред учениците от други училища и държава и днес
хиляди училища по целия свят и милиони ученици честват този ден.
Училищният тормоз се изразява в обиди, подигравки, измисляне
на прякори, блъскане, удряне, взимане насилствено на пари,
отправяне на заплахи за саморазправа в случай, че някой разбере за
това..
Тъкмо и заради това процентът на тормозените в училище
деца според официалната статистика се разминава драстично с
реалния им брой.
Поради страх или друга причина повечето деца жертви на
училищен тормоз не споделят с родителите или учителите си това.
Тормозът между връстници е много подценяван и най-често остава
невидим за учителите и родителите, но той е първата и най-основна
причина за самоубийствата сред тийнейджърите, казват психолози.
А интернетът и телефоните го превръщат в 24-часов.

" Левски - велик и безсмъртен"
Силният характер,
несломимият дух и
неизмеримата
смелост на Левски
го правят безсмъртен. Той е един
от най-достойните
синове на България.
Човек, който не
мисли за себе си, а
за цял един народ.
Неговата
велика
мисъл „Ако печеля печеля за цял народ, ако губя, губя само себе си” говори сама за това
колко велик българин е бил. С тези си думи той стои над всички и
напомня на хората за техния дълг към отечеството. С примера на
саможертва, човещина и нравствена чистота той влиза в паметта на
своя народ. В нашите сърца живее споменът за него – неуловимият
Дякон, човекът с най-чистата душа. Да се пише за толкова велик
българин не е много лесно, защото трудно може да се опише такъв
мъж, мъж, който е пример за човешкото съвършенство. При Левски
няма ярки контрасти, всичко е съвършено, просто и ясно – едно
невиждано човешко равновесие, което е присъщо само за такива велики
личности като него. Трябва да се гордеем, че сме родени в страната,
която е родила този велик човеколюбец, защото благодарение на
такива българи, като него сме свободен народ. В представите на всеки
българин Апостолът е урок по родолюбие. У него пленява и вълнува
всичко – изключителната му принципност на организатор и водач и
безграничната обич към народа. Левски е чедо на едно общество, в
което скромността и приличието са основна черта на общественото
ни поведение. Той е този, пред когото се прекланяме, справедлив е и е
велик в политическите си прозрения. Апостолът става надежда на
всички жадуващи за свобода българи, които изпитват гордост и
вдъхновение. За него можем да кажем, че е една от най-видните
личности в историята на България.

Времето е запазило подвизите и героизма на Левски, но най-вече голямата
му човечност и саможертва за родното. Той остава най-чистата и
последователна във възрожденския порив към свободата фигура, побрала в
себе си и величието на един народ и неговото страдание. Историята
справедливо е отредила на Васил Левски единствената награда, която той
е искал за себе си или е обещавал на онези, които са участвали в неговото
дело. За тях той е неувяхващ пример за доблест и нравствена чистота. И
до днес той ни е нужен и върви заедно с нас в настоящето и в бъдещето.
Трябва по-често да си спомняме за него с миловидност и с почит към
всичко, което е сторил за свободата на родината ни. Има ли българин,
който да не знае името на Левски и да не тръпне, когато се говори за този
истински революционер, направил толкова много за отечеството си? Той
ни впечатлява и вдъхновява с изключителните си качества като смелост,
честност и безкористност. Такъв е Дякона - символ на смелост и пример
за всеки от нас. Той е велик и безсмъртен в нашите представи, защото
един велик българин винаги остава в съзнанието ни и в сърцата ни като
пример, който трябва да последваме.
Той биде обесен.
О, бесило славно!
По срам и по блясък ти си с кръста равно!
Под теб ний видяхме, уви, да висят
много скъпи жъртви и да се тресят
и вятърът южни с тях да си играе,
и тиранът весел с тях да се ругае.
О, бесило славно! Теб те освети
смъртта на геройте. Свещено си ти.
Ти белег си страшен и знак за свобода,
за коя под тебе гинеше народа,
и лъвът, и храбрий: и смъртта до днес
под тебе, бесило, правеше ни чест.
Защото подлецът, шпионът, мръсникът
в ония дни мрачни, що "робство" се викат,
умираха мирни на свойто легло
с продадена съвест, с позор на чело,
и смъртта на тебе, о, бесилко свята,
бе не срам, а слава нова на земята
и връх, от където виждаше духът
към безсмъртието по-прекия път!
Иван Вазов

„До Букурещ и назад…”
Във връзка с нашето пътуване до Букурещ има доста за разказване, но
се съмнявам, че ще мога да опиша всички онези невероятни неща, които видяхме
и усетихме. Едва ли има град, който би могъл да конкурира Букурещ като място, в
което се намират толкова паметници на културата,
свързани
с
историята
на
българското
националноосвободително движение, което е довело
до възстановяване на българската държавност. В
Букурещ се „пише” историята на новата българска
наука и култура, литература и журналистика. Тук са
написани и издадени книгите на Любен Каравелов,
Христо Ботев, Иван Вазов и много други видни
български възрожденски писатели. Тръгнахме за
Букурещ в петък около 8 ч. сутринта. С голямо
вълнение и очакване премина цялото пътуване.
Около 13:30 ч. след обед пристигнахме в прекрасния
Букурещ. Беше нещо непознато, ново и така
обещаващо,
както
и
очаквах.
След
като
пристигнахме, автобусът се отправи към една
бензиностанция, точно срещу която се намираше входът на известния гробищен
парк ”Белу”. ”Белу” е най-старото букурещко гробище, в което се намират голям
брой гробници, с изключително голяма културна стойност. Там вече ни очакваха.
След по-малко от 10 мин. пристигна г-н Лука Велчов. Той е почетен председател
на Демократичния съюз на българите в Румъния със седалище в Букурещ. Беше
много радостен от факта, че възпитаници на ПДТГ ”Димитър Хадживасилев” са
дошли на гроба на Дарителя, за да му отдадат нужната почит. Първо посетихме
мястото, където е бил гробът на Георги С. Раковски. В момента тленните останки
на революционера са в родния му Котел. После продължихме по алеята, като в
дясно от църквата се отправихме към гроба на Димитър Хадживасилев. Именно
тук Г-н Велчов ни разказа дългия път и историята до намирането на гроба му.
Поклонихме се и в знак на почит поднесохме цветя на гробницата. Чувствата,
които те обземат на това място, са неописуеми – респект, гордост и възхищение!
Недалеч от гроба на Дарителя се намира и
гробницата на известните
възрожденски спомоществуватели, братята Евлоги и Христо Георгиеви – дарили
средствата за създаването на първия български университет. Върху гробницата са
изваяни скулптури, представляващи четиримата евангелисти-Йоан, Лука, Марко
и Матей. Тя е двуетажна, като на подземния етаж, под каменни плочи, се
намират тленните останки на двамата братя. На излизане от гробището ”Белу”
минахме покрай гробниците на румънски писатели, повечето от които имат
български произход (Стефан Рол, Никола Ненов, Захария Станку и др.).

След този малък тур, се отправихме към
автобуса, за да продължим нашата обиколка из
столицата на Румъния. Насочихме се към
централната част на Букурещ, където се
намира и къщата на Димитър Хадживасилев.
След редица проучвания на документи, г-н
Велчев е успял да я открие. В днешни времена
къщата се намира в не добро състояние. През
2009 г. свищовлии поставят изкусна гранитна
плоча с образа на Дарителя, но през 2011 г. е
поставена нова, защото предишната е разрушена. Нашата панорамна обиколка
продължи с преминаването покрай някогашния
български квартал в Букурещ. Хан ”Солакови” също
беше сред местата, които видяхме. В двора на този
хан е имало мелница, в която през зимата на 1868 г.
Васил Левски и Христо Ботев са съжителствали
заедно. По време на нашата обиколка имахме честта
да видим и кантората на братята Евлоги и Христо
Георгиеви.
След това бяхме посрещнати като
специални гости в сградата на Демократичния съюз
на българите в Румъния. Там ни очакваше г-жа Лучия Керчова. Домакините бяха
много гостоприемни. На всички бяха раздадени книги като подарък и спомен от
посещението ни в Букурещ.След кратка почивка и разказ с интересни факти от
българската история, ние продължихме по пешеходната алея на главната търговска
улица „Габровени” (носи името на хан „Габровени“, създаден от българина Васил
Георгиев от с. Гачевци, Габровско през 1830 г). Най-ярък образ у нас остави ханът
”Манук” със своята неповторима история. Точно на това място са водени
преговорите за подписване на мирните договори след Сръбско-българската война
през 1885 г. и Междусъюзническата война през 1913 г. Обиколката ни продължи с
посещението на магазинчета по главната улица, чрез които научихме много за
културата на румънците. Те са много приветливи хора, отнасящи се много грижливо
към чужденците и имащи за цел винаги да помогнат при нужда.
Тръгнах си от Букурещ с много приятни чувства. Тук едновременно се срещат
историческото минало, настоящето и прогресивното развитие на един нов свят.
Букурещ е история,емоция и вдъхновение…
Ирена Декова XII б клас
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