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Малко повече от 40 
скаути от Лятна академия 
„Ваканция на село“ 
прекараха нощта под 
звездите или по-точно 
в палатков лагер в парк-
барбекю в Гурково. 
„ДА ОЦЕЛЕЕШ В 
ДИВАТА ПРИРОДА“ беше 
последното издание за 
това лято на академията 
в партньорство с 
Исторически музей 
Балчик с директор 
Радостина Енчева. 
На база на подписано 
споразумение между 
музея и Национален 
военен университет 
„Васил Левски“ във Велико 
Търново, специално 

обучени военни от 
„Професионален 
сержантски колеж“ към 
НВУ, проведоха обучение 
на децата как да оцеляват в 
природата.
Слънчев дестилатор, 
саморъчно направен троен 
дестилатор с филтър за 
вода от дивата природа, 
самоделен втечнител на 
конденза от растения 
за оцеляване без вода, 
камуфлажно маскиране, 
палене на огън без кибрит 
и запалка, комплект за 
оцеляване и още много 
хитринки ни показаха 
старшините Борис 
Георгиев, Цветан Цанев 
и Светломир Кахърков 

Емоцията и адреналинът ги държаха 
будни до ранни зори

под ръководството на 
директора на сержантския 
колеж – офицерски 
кандидат Крум Вачков. Те 
сътвориха НЕВЕРОЯТНО 
преживяване за скаутите 
от нашата лятна академия 
и ние им БЛАГОДАРИМ 
ОТ СЪРЦЕ!
Помогнаха ни и с лагерния 
огън, който заради 
пожароопасността беше 
тройно подсигурен и 
кратък – колкото да си 
изпечем шишовете с 
маршмелоу, да развеем 
байрака, да тропнем хоро 
и да изслушаме концерта 
на Ицо от племето на 
траките, който ни посвири 
на акордеон.

Танцувахме и играхме 
до среднощ, а после 
заспиването се оказа 
мисия невъзможна, 
защото.
за повечето от нашите 
малчугани това беше 
първа нощ в палатка. 
Някои палатки шеговито 
кръстихме „Риц“ и 
„Шератон“, заради 
удобствата, които 
скаутите си направиха, 
но въпреки тях сън не 
ги улови! Смилихме се 
над бедните им души и 
отменихме замислената 
физзарядка в ранни зори, 
а вместо нея раздадохме 
закуска.

НЧ “Свобода - 1897”

Закрихме Лятната 
академия, която беше в 
партньорство с читалище 
“Свобода-1897” с. Гурково, 
във връзка с музейния 
проект “Музеят като 
образователна среда”. В 
пет поредни издания, 
повече от 50 деца се 
качиха на корабче, за да 
опознаят риболовът като 
поминък на гр. Балчик. 
Станаха участници във 
възстановка на хайдушка 
клетва. Влязоха в 
обувките на истинските 
археолози и дириха 
Балчишки съкровища на 
Късноантичната крепост 
в Белия град. Пътуваха 
назад във времето към 
безгрижните детски игри 
от нашето време, когато 
играехме на жмичка, 
готвехме супа от кал, 
а парите растяха по 
дърветата. А черешката 
на тортата беше нощта 
под звездите, която 

нарекохме “Оцеляване в 
дивата природа”, където 
децата получиха интересен 
урок от офицерите и 
сержантите от Национален 
военен университет 
“Васил Левски” гр. Велико 
Търново.
Най-сърдечно благодарим 
на всички замесени, за 
да се случи едно хубаво 
лято за децата от Балчик. 
От сърце благодарим 
на Ротари клуб и Инър 
Уийл клуб Балчик, 
които закупиха 50 бр. 
от изданието на музея 
“Ценностите на Балчик” 
и ги подариха на децата. 
Малчуганите получиха по 
една раничка с логото на 
академията и свидетелство 
за случено детство.
Е, ние не сме училище, но 
децата научиха много чрез 
преживяване, сдобиха се с 
нови приятели и запазиха 
в себе си емоцията от едно 
незабравимо лято.

ПЪРВО място за Читалище 
„Свобода-1897“ в конкурса 
за най-красиво аранжирана 
кошница с плодове и 
зеленчуци, организиран в 
рамките на традиционния 
Празник на градинаря 
в с. Одринци, Добричка 
Община на 13 август 2022 
година, който тази година 
се финансира по проект с 
европейски средства!
Призът справедливо делим 
с читалището в с. Табачка, 
общ. Иваново, Русенска 
област, в чиято кошница 
имаше малко, но много 
екзотични видове, подредени 
с вкус. В нашия шедьовър 
обаче имаше от всичко, 
произвеждано в село Гурково 
от истински майстори-
градинари: бял патладжан, 
испански чесън, червен лук, 
морков, гигантски пиперки, 
краставици крокодилки, 
розови картофки, 
чорбаджийски чушки и 
люти чушлета, смокини, 
нектарини, праскови, круши, 
сливи, лешници, мушмули, 
дренки, цариградско грозде, 
арония........, а свежите 
зеленини за разкош бяха 
дафинов лист, розмарин, 
клонки гинко билоба. Със 
сигурност пропускаме 
някой от многото видове, 
дарени от наши членове и 
приятели сред родителите 
на скаути от Лятна академия 
„Ваканция на село“, на които 
БЛАГОДАРИМ от сърце за 
фурора на читалището ни!
Челно ПЪРВО място в 

категорията за зеленчуци 
рекордьори спечелихме с 
двата гигантски домата, 
които се виждат на снимките 
на нашия щанд! Тук 
отличието си поделихме 
съвсем заслужено с невиждан 
гигантски чесън от с. 
Одринци, чиито огромни 
скилиди приличаха на малки 
кокоши яйца, а височината 
на стъблото му надвишаваше 
120 см.
В конкурса за най-добре 
аранжиран щанд се 
класирахме на ВТОРО 
място след щандовете на 
читалищата в село Ведрина и 
Котленци.
БЛАГОДАРИМ за битовите и 
автентични покривки, карета, 
чорапи, цървулки и още 
неща, с които ни услужиха 
наши сърцати членове за 
аранжировката на красивия 
ни щанд.
Нямаше човек измежду 
стотиците гости на празника, 
който да не снима нашия рог 
на изобилието и да не се диви 
на големината и лъскавината 
на произведеното от 
майсторлиите гурковлии! 
„Къде бе, бабе, са расли тези 
грамадански домати“, питаха 
малката Йони от нашата 
делегация, която неуморно 
пръскаше с пулверизатора 
щанда, за да стои сияйно 
свеж. А две дечица на нейната 
възраст съвсем откровено 
решиха, че нашите плодове 
и зеленчуци са изкуствени, 
понеже са особено красиви!
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