ЗА МОЯТА ГИМНАЗИЯТА - С ЛЮБОВ И ГОРДОСТ
ГИМНАЗИЯ ВСЕЛЕНА
Моята гимназия е прозорец към света за много достойни българи, които са славили,
славят и днес името на Сливен. Сред онези, които полагат нейното начало, са Димитър
Инзов, Сава Доброплодни, Д-р Александър Козарев, Симеон Табаков, Иван Иванов, Пенчо
Славейков, Елин Пелин, Константин Константинов, Георги Джагаров, Радой Ралин, Дамян
Дамянов и много други.
Известни учители, лекари, министри, икономисти, журналисти, поети, художници,
музиканти, режисьори, обикновени трудови хора. Различни поколения, живеещи в различни
епохи, с различни разбирания, с различни амбиции, постижения, настояще и бъдеще, но
обединени от едно общо начало - гимназия „Добри Чинтулов“.
Гимназия Родина, както я нарича Дамян Дамянов в едноименната си творба. А аз бих
добавил още много определения за нея: Гимназия Легенда, Гимназия Култура, Гимназия
Стремеж към съвършенство, Гимназия Мечта, Гимназия Вселена. Защото тя е поставяла,
поставя и днес здравата основа, на която се гради животът на нейните възпитаници.
Изгражда личностни качества и ценности, които са гарант за успех и желание за развитие.
ППМГ „Добри Чинтулов“ учи поколения ученици да бъдат горди и свободолюбиви
личности, полагащи максимални усилия и стремящи се към най-доброто. Тя създава
себеуважение и открива пътя към сбъдването и на най-смелите мечти.
142 години училищна сграда със своя уникална атмосфера и собствен дух!
142 години огнище на знание, светлина, възпитание и родолюбие за хиляди
сливенци!
142 години отправна точка на достойни граждани на България, Европа и света!
142 причини да се гордея, че съм неин възпитаник!
И днес в моята гимназия оживяват българските традиции, които ме учат на
родолюбие.
Моите учителите ми дават знания за света - близък и далечен, умения да бъда полезен
на себе си и околните. Възпитават в мен добродетели – трудолюбие и любознателност,
стремеж към доброто и красивото, честност, воля и упоритост.
В моята гимназия се провеждат различни състезания и конкурси, в които мога
участвам. Така се чувствам част от едно голямо семейство и виждам своето място в него.
В моята гимназия аз открих нови приятели, които ме подкрепят, на които вярвам и
които ме правят по – уверен. С тях споделям съкровените си желания, успехите, веселите
моменти, а понякога и разочарования си.
Моята гимназия е безценен извор на мъдрост и любов. Тя е уютен, вълнуващ дом,
към който аз ще се завръщам винаги с носталгия, усмивки и мъничко тъга, когато след
години съм вече далеч от нея, но завинаги свързан.
Стефан Светославов Раднев,
7„А“клас

