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Prijavljivala sam se nekoliko puta, uvijek u oštroj konkurenciji od nekih 
5.000 kandidata. Nakon četvrtog puta, to mi je i uspjelo. Ni sama ne znam 
kako, rekla je Ivins, poručivši mladima da nikad ne odustaju od svog sna  
 
RIJEKA  » Već s deset godina znala sam da želim biti astronautkinja. To je bilo u vrijeme 
lansiranja čovjeka na Mjesec, počecima svemirskih misija u zemljinu orbitu, i kad je cijela 
Amerika promatrala sva ta događanja, uz crno bijele televizijske ekrane. 

Odmah sam znala da to želim raditi, rekla je u svom predavanju američka astronautkinja 
Marsha Sue Ivins, koja je jučer posjetila OŠ Vežicu održavši popularno predavanje o 
životu astronauta u svemiru (svakodnevnica u svemirskoj postaji, spavanje, rad, 
razibriga), uz prezentaciju prigodnih video isječaka i fotografija. Riječ je svakako o 
nesvakidašnjem posjetu jednoj riječkoj školi, ali kako saznajemo od ravnateljice OŠ 
Vežica Violete Nikolić, taj događaj ujedno je i potvrda da je ova »obrazovna ustanova 
digitalno zrela škola, koja primjenjuje suvremene pristupe poučavanja«.  

  Marsha Sue Ivins jedna je od tek 50-ak žena koje su od 1963. godine sudjelovale u 
svemirskim misijama i jedna od 500-tinjak astronauta uopće koji su iskusili taj doživljaj 
svemira, bestežinskog stanja i pogleda na Zemlju iz svemirske postaje. Ovo je njezin 
drugi posjet Hrvatskoj, gdje održava seriju predavanja po hrvatskim gradovima.  



  – Kada sam počela raditi za NASU-u, bio je to posao inženjerke, a ne astronauta. Na 
prvoj prijavi za posao astronauta prijavilo se čak 10.000 kandidata, i tada nisam prošla. 
Prijavljivala sam se nekoliko puta za taj posao, uvijek u oštroj konkurenciji od nekih 5.000 
kandidata. Nakon četvrtog puta, to mi je i uspjelo. Ni sama ne znam kako. 

Stoga nikada ne smijete odustati od svojeg sna, poručila je dalje mališanima Marsha Sue 
Ivin, koja je u mirovini od 2010. godine, a posljednji put bila je u svemirskoj misiji 2001. 
godine. Njezin program obuke za svemirske programe započeo je 1984. godine, a trajao 
je pet godina. U svemiru je bila pet puta, provevši ukupno 55 dana u misijama, od čega 
je njezin najdulji boravak u orbiti oko Zemlje trajao 14 dana.  

  Predavanje je bilo vrlo edukativno te vrlo popularno sastavljeno; prikazane su fotografije 
Hrvatske i Kvarnera napravljene iz svemira. Mališane su najviše uveseljavali prizori 
bestežinskog stanja astronauta u svemirskoj postaji, kosa u zraku, lovljenje hrane, 
igranje nogometa, igra s vodenim kapima.  

  – Je li to posao za ženu ili muškarca? Mislim da je zapravo svejedno kojeg ste spola. 
Važno je da ste sitne građe, jer kako smo mogli vidjeti ni u shuttleu, pa tako ni u postaji, 
nema puno postora. Kad se astronaut vrati kući žudi za dvijema stvarima – dobrom 
kupkom te svježim voćem, rekla je Ivins. Odgovarajući na upit jednog dječaka bi li voljela 
živjeti u svemiru, recimo na Marsu, odgovorila je potvrdno. Samo kad bismo imali znanja 
kako.  

	  


