
„МЕЧТАЙ ЗА ЖИВОТА КАТО ЗА НЕЩО ПРЕКРАСНО 
И НАПРАВИ ОТ МЕЧТИТЕ РЕАЛНОСТ!’’   

Уважаеми участници 
в националния конкурс „Мария Склодовска-Кюри“, 

Класирането е вече известно, конкурсът е приключен, но сигурна съм, че вие ще продължите
да  черпите  от  този  извор  на  оптимизъм,  борбеност,  трудолюбие  и  хуманизъм,  какъвто  е
животът  на  Мария  Кюри.  Нека  нейната  мисъл,  използвана  от  мен  за  заглавие  на
заключителното обръщение към вас,  ви съпътства и ръководи в лабиринта от хора и събития,
в който трябва да намерите своя път. Възхищението от жизнения път на тази изключителна
жена се долавя във всички ваши творби, които ни изпратихте. Проектите: „Вдъхновени от
науката“(ПГИ, Варна); „Изключителната и недостижима Мария Кюри”(ПГСС, Н.Загора); „От
Варшава до Париж, на Мари живота виж“ и „Малка книжка за големия гений“(  ПГМЕТ,
Севлиево); „Пътят на успеха и признанието“( СУ „Д-р П.Берон“, Тополовград, интегрален
урок, разкриващ връзката между Пенчо Славейков, Алфред Нобел и Мария Кюри) и други, са
израз  на вдъхновението,  с  което сте работили. Аз ще се спра по-специално на есетата  и
стихотворенията. 

Красиво оформения сборник „Тайната на успеха“ с есета и рисунки на ученици от
ЕГ  „Хр.Ботев“ от  Кърджали  е  един  прекрасен  резултат  от  колективен  труд. Есето-
стихотворение на Лия Стамболиева от 11 Н3 клас е завладяващо както със съдържанието си
така и с формата на изказа – Често днес се питаме:/“Какво е еманципирана жена?“/ Най-
добрият пример, осъзнах, е тя! Силно въздействащо е и есето на Еда Мехмедали от 12 Н3
клас, която успешно преплита понятия от комиксите „супергерой“ и увлекателния разказ за
нейното виждане върху дейността на М.Кюри – Мария Склодовска-Кюри определено е „най-
опасния“ супергерой, за когото съм чула (нищо че е жена) и освен всички други първи неща е
и първата известна личност, чийто пример ме вдъхновява и ми дава кураж да следвам пътя
си независимо от всичко. Точно както прави тя! В есето си Петя Кръстева от 12 Н2 клас
вижда величието на учената не само в нейните постижения, но и в желанието ѝ да запази
ролята си на жена в живота – като  съпруга и майка, и в нейната скромност: Измежду всички
прочути смъртни, тя единствено не е покварена от славата (Айнщайн). Марина Андреева
от  11  Н1 в  есето  си  определя  М.Кюри  като  жената,  покорила  света и  в  изложението
представя защо е така.  Михаела Атанасова от 10 А2 в края на есето си обобщава:  Мария
Кюри е пример за талант, кураж и упоритост, събрани в едно.  Тя е  независима жена,
която с работата на учен и преподавател подлага на съмнение догмите на обществото и
ги прекрачва. Айсу Местан от 9 А1 клас определя учената за идеал за жена:  С целия си
живот, с  личните си качества и способности, Мария Кюри е моят идеал за жена и за
истински учен. Рисунката-плакат на  Елеонора Кирекчиева от 12 А2  и на художествената
композиция на Миглена Каменова от 9 Н3, комиксите на Миглена Маринова от  12 Н3 и
корицата от Николай Куцев от 11 Н1 придават завършеност на сборника с есета.

Мария Кюри – жена, вдъхновила много хора по света, я определя Радина Великова
от 11а, СУЕЕ, Русе в есето си, а Надя Манова от 11г, достига до извода: ...лично стигнах до
заключението, че една жена може да промени света. Нейната мечта се превръща в нещо
толкова  важно за  цялото човечество.  Мелинда Митева,  12  клас,  представя  живота  на
М.Кюри  в  стихотворна  форма:  В  реален  филм,  реална  героиня,/  по  сценарий  –  родом
полякиня/ и т.н.

Ния Петрова, 10 клас от СУХНИ, Варна, е впечатлена, че научната кариера може
да върви ръка за ръка със  задълженията на съпруга и майка,  преподавател,  патриот и
активист. В есето си тя отбелязва: Тя е доказателство за безграничната сила на жената.

Борислава Касавълчева, 12в, ПГЕЕ, Пловдив, в есето си пише: „Не трябва да се
боим от нещата в живота. Трябва само да ги разбираме.“ – това е една мисъл от нея
(М.К.),  която  има  заряд  и  сила  да  освети  душите  ни  и  да  ни  даде  сила.  Станислава
Тодорова, 9 клас, започва стихотворението си така: Представете си, че държите химична



таблица една,/ а аз ще ви разкажа за нея сега./ Или по-точно за един елемент с откривател
жена.

Васка  Узунова  от  10  а  клас  от  ПГТМД,  София,  още  от  заглавието  на
стихотворението си  я представя с една важна за учената характеристика – „Първата“. 

Възхищение  от  М.Кюри,  една  велика  жена,  достойна  за  уважение,  постигнала
всичко със силата на волята и труда се усеща и в есето на  Йордан Станчев, ПГСУАУ,
Силистра. Следата, която тя оставя ще живее вечно в сърцата на хората. 

Науката се явява основата на всеки прогрес,  който облекчава човешкия живот и
намалява страданието.  С тази мисъл на М.Кюри започва есето си   София Димова, 11а в
СУ „Д-р Петър Берон“ от Тополовград  и в заключение добавя:  Искрата,  запалена от
Мария Кюри и днес продължава да се разгаря и да достига висини, достъпни не само за
избраниците на съдбата, а и за тези, които са си поставили пред себе си високи цели...
Благородни цели като безброй искри, които блестят от небето на Всемира с онази приятна
синьо-зелена светлина на радия, толкова скъпа за мадам Кюри, защото изпълва и осмисля
целия ѝ живот.

Ето, това може би е най-важното за всеки човек – да осмисли живота си. И както сами
определяте,  това  означава  и  трудолюбие,  и  сила  на  волята,  и  вдъхновение,  поставяне  на
високи цели, кураж, но и скромност, всеотдайност, социална ангажираност, хуманност.
 

С пожелание за успехи,
Мария Добрева,

председател на фондация „Вигория“


