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Гимназия “Христо Ботев” Балчик
Юбилейни випуски
70 г. Випуск 1950 г.

Учителският авторитет
беше неоспорим!
70 години минаха неусетно. Много от нас вече
не са между живите. Останахме 5 души от целия випуск. Спомням си
всички с умиление, защото най-хубавият български празник – 24 май
ми навява преди всичко
спомени за ученическите години.
Бяхме два класа. Преподаваха ни забележителни учители: Джогов,
Димитров, Овчаров, Андреева, Попов, Илиева
и особено ярък сред тях
бе литераторът Христо
Сомов.

Балът ни беше беден,
но весел и запомнящ се.
Всички момчета бяха в
еднакви кафяви костюми
с леко райе. Платът се даваше с бележка от комисариата или срещу предадена вълна. Свободно
не можехме да си купим
плат за костюми. Момичетата бяха с рокли,
прекроени от майчините стари тоалети. Бедна
1950 година. Настроение
на бала не липсваше.
Момчетата бяха купили и одрали едно агне,
което опекоха в градската фурна. На всички се

падна по малко, но бяхме
много доволни. Имаше и
малко вино. Най-много
бяха танците и песните. Учителите стояха до
края на бала, защото и
на тях им хареса нашето
настроение. Зората посрещнахме на малкото
кейче в Двореца. Така са
правили преди нас, така
традиционно правеха и
випуските подир нас.
В живота всички съученици се реализираха успешно - 8 военни, 3 учители, 1 актьор, 1 агроном,
1 лесовъд, 1 секретар на
ОбК на БКП и всички ос-

танали чиновници, служители, банкери и пр.
Първото ни събиране след завършване на
гимназията бе на 20-годишнината на випуска.
Тогава всички дойдоха и
много се смяхме. Особено на спомена кой на кого
е имал мерак, защото любовта ръжда не хваща и
никога не се забравя.
Като бяхме 9 клас, т.е
“зайци”, ни извикаха
бързо на двора. Големите ученици викаха
срещу директора, че е
анархист и фашист. Без
да разбираме, че участ-

ваме в стачка и ние викахме “Долу анархиста
Осенлиев!”. Свалиха го.
Дойде друг директор,
който направи истински
военен режим в училище, за което и ние имаме вина, нали викахме

с големите. Това беше в
далечната 1946 г. После
дойде директорът Янков,
който поддържаше контакт с всички ученици и
родителите им. Често съобщаваше на родителите
ни подробности от на-

шия живот в училище и
бяхме наказвани или порицавани с тежки думи,
които запомняхме за цял
живот. Учителският авторитет беше неоспорим.
Пейка БОНЧЕВА
бивш банкер

65 г. Випуск 1955 г.

Да си спомним
ученическите
години!

Завършихме средно образование в гимназията
на град Балчик през далечната 1955 г. Нашият
випуск се състоеше от
43 сплотени, задружни и
ентусиазирани младежи.
След задължителната,
така наречена “руска матура”, положили изпити

по 6 общообразователни
предмета, 18 души от випуска се дипломирахме с
отличен успех. Получихме солидна подготовка.
Нашата гимназия се слави дълги години с много
добре подготвени, ерудирани, сериозни и строги преподаватели. Годи-

ните на упорит труд и
многото добра подготовка дадоха възможност на
почти всички да продължат образованието си
във висши и полувисши
учебни заведения. Представихме се много добре
на приемните изпити,
без така модерните в

днешно време частни
уроци. За мнозина от нас
беше чест и гордост да
постъпиш в Софийския
държавен университет.
Други завършиха инженерни науки. Много
от съученичките ни се
посветиха на учителската професия, след като

завършиха Варненския
учителски
институт.
Всеки от нас намери
своето достойно място в
живота.
Към спомените за времето на ученическите
години ни връщат честите юбилейни срещи.
Сега сме пенсионери и
на тези срещи вече се
събираме по-малко хора,
тъй като немалко съученици не са сред живите.
Сега и пандемията ни
разедини. А срещите ни
са били винаги вълнуващи. С признателност и
уважение си спомняме
преподавателите – все-

отдайната ни учителка
по български език и литература Бонка Бъчварова; Анна Аргирова
– учителка по математика; Валентин Гоневски – учителят, който
ни даде та-кава подготовка, че на зрелостния
изпит, по преподавания
от него предмет химия,
средният успех на класа
бе отличен. Преподавателки по чужди езици ни
бяха Олга Головастикова – руски език, Стойка
Стефанова – френски
език, Радка Нифтянова –
немски език, Иван Христов, учител по физика

и наш незаменим класен
ръководител. Учител по
физкултура и ръководител на училищния духов
оркестър беше Христо
Чешмеджиев.
На 24 май ще си спомним, ще си позвъним по
телефона … И отново
ще се върнат и оживеят
спомените от младостта,
спомените от ученическите години!
На всички живи съученици – честит празник и
65-годишнина! На тези,
които не са вече сред нас
– поклон!
Рафаил ВЕЛЯНОВ

