
Училище “Кирил и Методий”,  
I-ва българска гимназия 
и детска градина “Зайченцето бяло”
9 септември 2017 г., Париж

Завръщане на прелетните птички

Дванадесетата година на българското училище “Кирил и Методий”, на детската 
градина “Зайченцето бяло” и на “I-ва българска гимназия” в Париж започна 
днес, на 9 септември 2017 година.

Пак в нова за нас сграда, на съвсем нов адрес, този път в съвсем друга част  
на Париж, се доближихме до мястото, където училището се създаде. 

Между дъжд и слънце, между сутрешна и следобедна смяна, между традиции 
(на които държим като на ориентир в бурното море, в което училището живее) 
и всички новости, по обяд се събрахме, за да започнем новата учебна година  
с тържество, да се настаним в новия ни дом и да доизмислим организацията. 
Усещането беше за завръщане на прелетни птици. Загърбили лятото и 
ваканцията, успокоени, пораснали, усмихнати, долетяхме отвсякъде. 

Утопия би било да вярваме, че в някой първи учебен ден ще се знае колко  
и кои ученици ще има училището, кой учител кой точно клас и от колко  
до колко часа ще води, в коя стая ще бъде и т.н. Няма как, защото всяка е 
уникална. Условията й са уникални, броят на децата - също… Колкото и да 
работят директорът, управителният съвет и родителският съвет през лятото, 
колкото и събрания да преживеят, нещата могат да се решат и нагласят едва 
когато се завърти колелото. Затова всички трябва да сме работливи, 
търпеливи, гледащи в една посока, имащи еднаква идея за това какво 
училище искаме и доверяващи се на живота, че винаги всичко се нарежда.  
Ако още не се е наредило, значи не е дошъл моментът. 

Новостите ни за тази година (с ясното съзнание, че списъкът няма да е пълен, 
защото има още неизвестни в уравнението):

- нов адрес, хубава сграда с чудесни общи условия за децата,  
- повече класове, 3 нови учителки и един преподавател по народни танци, 
т.е. и часове по народни танци 
- директорка, който чака третото си дете и скоро ще излезе в отпуск по 
майчинство и ще бъде заместена от госпожа Камелия Трибулен-Конакчиева,  
- огромно желание да направим истински детски хор, след прослушване и 
избиране от музикалния ни педагог Катерина Ананиевска сред желаещите 
деца и срещу допълнително заплащане, защото той не е част от учебната  
ни дейност.

“Старостите” ни - те са известни, но припомням:
Екипът, който познавате, е почти същият. Традициите, които сме изградили  
и които ще поддържаме и обогатяваме. Качеството на обучението, което 
вече е мерило. Амбицията на всички ни училището да е полезно, да е остров, 
даващ стабилни познания по български език, история, география, обичаи, 
душевност, култура на България. И не на последно място - да бъде това 
кътче, в което всяка събота всички ние и най-вече децата, ходим с желание 
и нетърпение.

Добре дошли при нас! Родители, молим ви да се включвате и да влезете  
в асоциацията, за да приемете управлението й. Децата на стария, добре 
известен ви екип вече завършват, а някои дори завършиха. Ако искате 
училището да съществува и за вашите деца, ще трябва да го поемете  
на свой ред вие. Очакваме ви, ще ви хареса!

Желаем си успешна, ведра и спокойна учебна година, в която да можем  
да учим, да се смеем, да творим и да бъдем сред приятели.

Боряна Евтимова, секретар на асоциацията
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