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Кълна се,  
никога да не забравям теб!

Училището “Кирил и Методий” и детската градина “Зайченцето 
бяло” в Париж, родени под щастлива звезда? Донякъде да. 

Останалото е труд, любов, отдаденост, идеал и опит да дадем  
на децата си най-доброто от нашата си България, от детството си, 
от езика, от буквите, от книгите, от песните и игрите, които  
са ни изградили като хора. Може би е и начин да съхраним за себе си 
най-чистото и непреходното от всичко това.

На днешния ни празник за края на седмата ни учебна година,  
най-невероятният, мечтан и скъп гост беше лятото, което тази година  
така и не е дошло в Париж. Както, впрочем, ни пропусна и пролетта.

За всичко останало, можем да благодарим на себе си - учители, 
настоятели, доброволци и просто родители, за това, че крепим на плещите си, 
с много любов и доста лични жертви, звездата над училището, за да 
продължава тя да е щастлива.

И тъй, завършваме годината със 160 ученици, със среден успех 5,30,  
с три групи в детската градина, с всички класове - от първи до дванайсети,  
с класове за френско-говорящи деца, с 5 зрелостници, с платформа за 
дистанционно обучение на деца, живеещи далеч от Париж и с 2 изпита  
за ниво на български език по европейските рамки.

Програмата на празника, както вече сме свикнали, изискваше пакетче 
носни кърпички и беше направена с много вкус и с много мярка.  
Изпратихме поредния знаменосец и асистентка и посрещнахме следващите. 
Представиха се децата от целия начален курс. Изпратихме с много емоция,  
с бели рози, шампанско, с “Един неразделен клас” и “Клетва” завършващите. 
Изненадващо се включиха и завършили наши ученици. 

Ученик, завършил училище “Кирил и Методий” е завинаги част  
от нашето голямо семейство. То, училището ни, е толкова нестандартно  
и се храни от цялата тази любов, с която е създадено и се отглежда, че децата 
се вписват в историята му, всяко със своята индивидуалност и детска 
красота, а училището остава в душите им, с прекрасните мигове и 
приятелства, които преживяват в него и с невероятните учители, които  
те припознават не само като преподаватели по български език, история, 
музика и т.н., а избират и като учители за живота.

С присъствие и участие в раздаването на удостоверенията, ни удостоиха 
посланикът на Република България към ЮНЕСКО, г-н Александър Савов и 
консулът, госпожа Марияна Бояджиева.

Благодарим на посолството ни и в частност на г-н Вигенин, че въпреки 
всичко ни отвори врати за този празник, който държим всяка година да се 
състои там, на българска територия, за да запазваме, макар и символично, 
връзката на деца и родители с България.

Желаем хубава, спокойна и слънчева ваканция на всички. 
Училището отваря вратите си за началото на новата учебна година  

на 7 септември, в същата сграда на улица Прага, където ще ви очакваме 
пораснали и заредени, за да започнем заедно изписването на една нова 
учебна година в историята на общия ни път.
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