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Средно училище „П. К. Яворов” отбеляза на специално тържество 167 г. от
създаването си. Това се случи на 24 февруари в залата на Военния клуб. По
принцип т.нар. патронен празник на най-голямото ни училище се чества на
именния ден на Яворов – 10 февруари, Денят на светеца Св. Харалампи, но
дългата ваканция (Коледна, грипна и дървена) измести празненството с
десетина дни.

След посрещането на училищното знаме и словото-приветствие на директора Трифон
Йорданов бяха наградени близо сто ученици, спечелили призови места в училищни,
общински, регионални и национални състезания в областта на знанието, фолклора и
спорта.
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За приза „Ученик на годината” бяха номинирани четирима дванадесетокласници, но
отличието отиде при най-достойния – Гергана Узунова от 12В клас. След като получи
наградата г-ца Узунова, която вече е приета в два престижни английски университета,
благодари в емоционална реч на родителите си и на учителите си.

Последва 15-на минутен филм, в който чрез разказа на Тихомир Танев - бивш, но вече
реализирал се в живота, възпитаник на училището, бяха показани чрез снимки и видео
постиженията на ученици и учители през последната учебна година.

Тържеството приключи с кратка програма, в която се изявиха учениците от фанфарния
състав и тези по художествено слово и народни танци. Публиката видя в ново амплоа
талантливата певица Александра от 11Б клас, която изпълни Рапсодия на Роберта,
нещо по-различно от познатите й рок балади.

Празника на СУ „П-К.Яворов” уважиха кметът на Община Чирпан Кичка Петкова,
както и директори на училища и културни институции в общината.
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