Георги Раковски и моето училище –
отбелязване на 200 години от рождението му
Болградската гимназия още от първите години на своето
съществуване се превръща в културен и образователен център на
бесарабските българи. Гимназията днес функционира като малка
държава със собствен химн, собствено знаме и герб, които са
символи, на които се покланяме, с които се гордеем!
Проектът за българско средно училище в Бесарабия е
разглеждан от руската администрация от средата на 40-те години
на ХІХ век, но не получава развитие. Това става възможно, когато
Болград е присъединен към Молдова. През януари 1858 година
делегация на българските колонисти представя в столицата Яш
подписка за откриване на училището пред княз Николай КонакиБогориди. Съдействие им оказва Георги Раковски, който по това
време се намира в Яш и е запознат с княза още от малък.
На 10 юни 1858 година княз Никола Богориди издава
Хрисовул за създаването на Централно училище в Болград. За
повече от 160 години гимназията е преминала през много трудни
исторически периоди. Така, през 1876 г. Централното българско
училище е преобразувано в Румънски лицей. След поредната
руско-турска война Южна Бесарабия попада под властта на Русия и
от 1878 до 1884 г. учебното заведение е трансформирано в Руска
осемгодишна гимназия. През 1884 г. с императорски указ
Болградската гимназия става държавна Руска гимназия
«Император Александър III». В резултат на Първата световна война
през 1918 г. Южна Бесарабия отново става част от Румъния.
Гимназията е преименувана в Лицей на румънския крал Карл II.
През 1944 г. Украйна е освободена. Румънският лицей се превръща
в средно училище N 1 в Болград. През 1993 г. е възродена
Болградската гимназия, която с Постановление № 536,
на
Министерския съвет на Република Украйна, от 5 април 1999
година, носи името на Г. С. Раковски – идеала на Българското
национално Освобождение.

Вече 22 години (от 1999 година – първия випуск на
възродената гимназия) няколко поколения гимназисти от Болград
на 14 април отбелязват рождения ден на нашия патрон. Този ден
става Ден на Болградската гимназия – всяка година той е празничен
и неучебен ден. Но ден, в който традиционно се провеждат
мероприятия, които напомнят на учениците, родителите и
обществеността за заслугите и делата на Георги Раковски;
награждават се най-талантливите и успешни през годината ученици
и учители; петокласниците стават гимназисти и произнасят
тържествена клетва, която се стараят да следват винаги. Стремят се
към познанието и се учат да постигат целите си, да запазват
традициите, обичаите и родния език. Денят завършва с класически
бал, на който гимназистите от 9-11 класове танцуват класически
танци, слушат класическа музика, учат се на маниери …..
Непосредствено до централния вход има негов бюст-паметник,
пред който всяка година на 14 април ученици и преподователи
полагат венци и цветя. Гимназийното знаме, където е изобразен
силуета на Раковски, съпровожда празника.
Повечето празнични мероприятия се провеждат в
гимназийната актовата зала, където имаме две големи пана, от
които ни гледат Раковски и Ботев. Имаме училищен музей, където
са събрани и подредени много неща, които говорят за съдбата на
нашето училище. Достатъчно е човек да влезе във фойето на
гимназията, за да види отношението на учениците към своя патрон.
Многобройни плакати със снимки на Раковски, възхвални думи и
всичко това ни кара да се замислим и да разберем, че сме поели
особената отговорност - да учим точно в Болградската гимназия «Г.
С. Раковски». Сред съвременните възпитаници, завършили
училището и сред сегашните ученици в гимназията има много,
които са изключителни таланти и стават известни в науката,
изкуството, спорта, политиката.

Още през 1999 година по време на откриването на паметника
и освещаване на знамето гимназистите подготвят текст -похвално
слово, което произнасят пред болградчани и зписват във фойаето:
“Славим теб, щедрия дар на българския народ, в лицето на
световно-известния титан на нациоанлно-освободителното
движение в България − Георги Стойков Раковски. За нас ти си
феномен на просветителя от ХІХ век − теоретик на революционната
борба за освобождение на Родината от османско робство; изтъкнат
публицист, литератор, педагог, чийто живо слово буди
националното самосъзнание на българския народ; последовател на
идеите на Паисий Хилендарски; духовен Прометей на
възраждането на българската държавност и на огнището на
традициите и културата на своя народ; будител, който възпитва
стотици благородни ученици − последователи на националноосвободителното движение − чист извор на човешката мъдрост,
искреност, идеал на хармоничен човек. Нека името ти да стане
пример за бъдещите поколения! Твоето милосърдие и могъщество
да даде сила и осигуреност в бъдещото на жителите на България и
на всички други българи“.
Тази година 14 април беше много особен, тържествен и
необичаен ден…И не поради пандемията…Съгласно разработения
план успяхме да осъществим няколко важни неща:
- първия етаж бе украсен с таматичната изложба «Мечтател
безумен, образ невъзможен»;
- едновременно се проведоха във всеки клас (от 1 до 11 клас)
часове на класния ръководител под надслова «Не чезне, не умира
твойта слава»;
- тържествено бяха положени цветя до паметника на Г.Раковски;
- в актовата зала бяха представени фотоколажите на учениците и
този фестивал се наричаше «Спомени за 14 април». Това бяха
снимки от различни години, които представяяха празника на
Болградската гимназия и рождения ден на нашия патрон;

- пред ученици и родители, в електронен и печатен вид беше
представен юбилейния вестник «Здравей», посветен на 200 –
годишнината от рождението на Георги Сава Раковски.
- на страницата на Болградската гимназия въъв фейсбук беше
представен видеофилма «200 години безсмъртие»;
- в същия ден стартира първия етап на семейния проект, посветен
на 200-годишнината от рождението на Раковски;
- точно на 14 април приключи училищния етап на българския
национален проект «Народните будители и аз». Първият му етап е
посветен на Раковски. Участваха всички класове, като най-добрите
работи – есета, авторски стихове, презентации, рисунки – бяха
изпратени за участие в България. Вече знаем, че имаме 10 награди
от този конкурс;
Мнозина от тези мероприятия са представени в пряк ефир или като
снимки на страницата на гимназията във фейсбук.
Нашето училище с гордост носи името на своя патрон и издига
високо патриотичния си дълг да укрепва българския национален
дух, да възпитава любов и преданост както към Украйна, така и към
България. Със своите добре подредени красиви, съвременни
кабинети, музейна сбирка, етнографска стая и кабинет по народна
музика то се превръща в крепост на българския национален дух.
Затова девизът на гимназията е – «Място, където започва
блестящото бъдеще».
За нас, далечните потомци на Раковски, ни възхищават
неговата безсмъртна вяра в тържеството на българската
национална идея, неговия ентусиазъм в борбата против враговете
за свобода за своя народ. Проследявайки етапите на тази борба
ние се прекланяме пред личността на Георги Стойков Раковски.
Целият му живот е подчинен на една идея – освобождението на
поробена България Знаейки тези неща, ние имаме пример и
стимул, чрез които трябва да изпълним своята патриотична мисия.

