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1, 2, 3, УРА! 
ПЪРВИ ВИПУСК! 

 
 

 

 

 

 

Три години на тръпка, устрем, организация, възторзи, разочарования, малки 
и големи битки, раздаване на учителките, звезди в очите…  
 

Остава това, което е направено, това което 
е изпълвало сърцата, което ни е 
направило, макар и за малко, по-добри, 
по-щедри, по-сигурни и по-уверени, че сме 
на прав път.  
 
Остават безценните спомени от пътя 
извървян в добра компания по тази трудна, 
но благословена пътека, по която вървим 
заедно с децата. С всички наши деца. 

 
Изпратихме тази трета учебна година на 28 юни, в горещия летен следобед, 
в салоните на българското посолство в Париж. Благодарим за 
гостоприемството. Дипломите и свидетелствата бяха връчени от гостите ни:  
 

проф. Мари Врина-Николов 
от ИНАЛКО, преводач на 
българска литература, 
 

доц. Светла Мусакова, 
от Сорбоната, специалист 
по история на културата в 
Европа 
 

и нашия домакин, г-жа 
Уляна Богданска 
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Тази година изпратихме и 
първите си зрелостници. 5 
момичета и момчета, които 
поемат своя път в живота, 
заредени и с нашите знания, и с 
нашата сила, и с нашата любов. 
Толкова сълзи се проляха в 
емоцията на "Един неразделен 
клас”, на “Вчера” и на 
албумчета, които Камелия 
тайничко беше приготвила за 
всеки един от тях, че няма как да 
не им върви в живота "по вода".  
 
 
 

 
 
 
Скъпи, вече пораснали деца, 
вратите на нашето училище, на 
вашето училище, са отворени за 
вас. Връщайте се, когато 
пожелаете! Когато имате нужда от 
опора. Когато искате и можете да ни 
дадете вашата. 
 
На добър път! 
 

 

 

 
За всички други наши деца, ще отворим врати и сърца на 5-ти септември за 
следващите ни общи стъпки по пътеката на знанието. 
Любовта, познанията, енергията, желанието, емоцията, търпението, 
упоритостта ги имаме. Имаме нужда от финансова подкрепа. Без нея няма 
да можем да се справим. Тази година парите стигнаха, за да изплатим 
заплатите на учителките до месец март. А това са единствените ни разходи. 

 
 

На всички желаем незабравима ваканция! 
 


