
ПОСЛАНИЕ 
до идните поколения 

  
Днес, 2 ноември 2017, преподаватели и ученици, участници в европейската програма Еразмус+, 

засадихме това маслиново дърво в знак на нашето приятелство. 
Нека това дърво напомня на онези, които ще дойдат след нас, че всички ние сме деца на един общ 

дом -  на нашата Европа. 
Всички ние трябва да помним историята и да не повтаряме грешките на нашите деди! Но трябва 

да помним и светлите умове и културата на всички европейски народи, които са в основата на тази 
велика цивилизация! Нека всичко ценно и светло от нашето минало да бъде пазено и помнено, защото 
ПАМЕТТА е тази, която дава сила и упование, стремеж и импулс към един по-добър свят.  

Младите европейци трябва да знаят, че животът е ценен, съдържателен и смислен, само когато е 
вдъхновен от чистосърдечни идеали, свързани с добруването на народите и обществото, в което 
живеят.  Нека нашето приятелство бъде пример за онези, които ще открият това послание. 

Отдавайки почит на паметта на всички големи мъже и жени, които през вековете превърнаха 
Европа в люлка на човешката цивилизация, се прекланяме и обещаваме да следваме техния стремеж към 
големите  културни идеали. 
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A MESSAGE 
for the future generations 

 
Today, November 2nd, 2017, teachers and students, participants in the European program Erasmus+ 

planted this olive tree as a symbol of our friendship.  
 We hope this tree will remind to those who will come after us that we all are children of a common 
home – our Europe. 
 We must all remember history and we must avoid the mistakes of our ancestors! We must remember the 
brilliant minds and the culture of all European nations, which are the basis of this great civilisation. Let 
everything valuable and notable from our past be preserved and remembered, because MEMORY gives us 
strength, reliance, drive and motivation in creating a better world.  
 Young Europeans must know that life is precious, fulfilling, and meaningful only when inspired by ideas 
connected with the wellbeing and prosperity of all nations and societies in which we all live. Let our friendship 
set an example for those who will discover this message.  
 Paying tribute to the great men and women who over the centuries transformed Europe into the cradle of 
human civilization, let us promise to pursue with their aspiration, greater cultural ideals and achievements. 
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