
                    

 

На 10.01.2021г. Световната Дамска Организация  INTERNATIONAL INNER 

WHEEL ще празнува своята 97-ма годишнина .   

 

                                                                                              

ДИСТРИКТ 248 ИНЪР УИЙЛ България като част от голямото семейство на ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

ИНЪР УИЙЛ се подготвя да празнува Деветдесет и седем години от създаването на IIW. Тази 

достолепна възраст е символ на стабилност ,сигурност и възхищение от всичко сторено от 

ЖЕНИ с чисти сърца ,с желание да творят добро и с постъпките си и делата си да правят Света 

по Красив и по Добро място за живеене !                                                                                                              

Вървим към 10 януари –Началото…когато  през 1924 година  в Манчестър г- жа Маргарет 

Голдинг една умна,смела и находчива  Дама ,съпруга на Ротарианец  основава клуб формиран 

от съпруги на Ротарианци.Годишнината от тази среща се чества  като Световен ден на нашата 

Организация.Тогава е избрано и името INNER WHEEL(Вътрешен кръг),за да означи връзката   с 

Rotary(Колелото на Ротари)с по малък кръг,съдържащ се в него.Към 1967 година  клубове 

INNER WHEEL се създават по целия свят и с взето решение  за сформиране на INTERNATIONAL 

INNER WHEEL.  

                                        



 

В БЪЛГАРИЯ  ПЪРВИЯТ ИНЪР УИЙЛ КЛУБ е създаден на 7 юни 1997година с Чартър Президент 

МАЯ ЧАУШЕВА  (носител на наградата  Маргарет Голдинг/2017 година.        

  
 

ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ДИСТРИКТ е записан с номер 248. Той обединява 9 клуба –ИУК 

Пловдив,ИУК Варна,ИУК Видин,ИУК Добрич,ИУК Казанлък,ИУКСтара Загора,ИУК Ямбол,ИУК 

Шумен,ИУК Хасково.  Дистрикт 248 започва да функционира през 2004/2005 с Чеърмен 

МАРИНА КОРНОВСКА- Първата Дама носител на Наградата Маргарет Голдинг/2002 година. 

 

                                                         ПЪРВИЯ ПЪ М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                              

 

Марина Корновска  е почетен член на ИУК Варна Марина ,една от доайените на Инър УИЙЛ 

Общността. Тази година Тя успешно осъществи една идея  за мемоарна книга ,в която споделя  

своя опит и удовлетворение  от над  двадесетгодишната  си лична отдаденост  в изграждането 

на истинско приятелство между социално активни жени ,готови да споделят заложбите си ,за 

да постигнат добруване на обществото. В книгата  „Спомени за началото на Инър Уийл в 

България“мемоарите са посветени  за Апостолската работа за създаване  и утвърждаване  на 

IW Kлубовете в България.Специално се отдава  признание за подкрепата  на Ротари Клубовете  

и техните президенти.Мненията за книгата като „Отлична книга за отдадеността на каузата 

IW”и „неотменима златна страница  за историята на IW” са доказателство за полезната 

информация, детайлно посочени последователността на събитията по пътя на изграждането  и 

развитието на организацията. 

   



Тази година вървим под ключовото послание  „ДА ВОДИМ ПРОМЯНАТА“ ръководени от 

ПРЕЗИДЕНТ Д-р БИНА ВИАС,която ни окриля и ни напътства да стартираме  положителната 

Промяна ,като подкрепим  нашите членове чрез насоки ,признавайки ги за Лидери в техните 

права и като приемаме и вярваме в тяхното лидерство. Всяка една от нас  е Жена, доказала се  

в своята професионална област,направила е кариера и създала семейство и с цялото си сърце 

се отдава на Служба в Общността!Защото в тази прекрасна Организация  можем да допренесем  

по- ефективно за подобряването и даването на лъч светлина за живота  на нуждаещите се и 

онеправданите. И както казва Бина Виас „Нека нищо не ни спира да станем сила,призната в 

света!Нека заедно да поведем Промяната,за да създадем позитивна ,важна и значителна 

разлика за живота в Света!...Защото Светът ни очаква… 

         
 
 
Дистрикт 248 България  с Чеърмен МАРИЯНА ПЕТРАКИЕВА ще посрещне Годишнината на 
Световната организация според създадената обстановка в страната ! Празник,който всеки един 
от Клубовете ще реши как да отбележи …Винаги има начин да изразим своята Гордост и 
Признателност към Любимата Организация ! Да отдадем значимото на всички добри дела и 
инициативи  сътворени с толкова любов и грижа! 
 
 
 

 
 
 
Да сме заедно в Празника … виртуално или в разумни срещи…озарени и сплотени около 
Светлината,която ни дава Инър УИйл! 



 
Ще ударим Камбаната … 
 

 
 
Ще кажем нашата МОЛИТВА…тихо и съкровенно… 
 
Да бъде благословено Името Ти !                                                                                                                                                                                                              
Да бъде Твоята Воля!                                                                                                                                                      
Дай ни Здраве,Дълголетие и Добри дни! 
Покажи Своето Благоволение към Нас и Нашите семейства!                                                                                       
Приеми  Нашите молби  цялото човечество да бъде изпълнено с ДОБРОТА ,ЖИВОТ,МИР и 
ЛЮБОВ!                             АМИН !         
                       
ЩЕ ЧУЕМ ХИМНА НА БЪЛГАРИЯ  с ръка на сърцето ! 
 
ЩЕ ЗАПЕЕМ  НАШИЯТ ИНЪР УИЙЛСКИ ПРЕКРАСЕН ХИМН  със слънчеви, усмихнати лица и с 
надеждата и увереността ,че  ПРИЯТЕЛСТВОТО ЗНАК Е ЗА ДОБРО, 
                                                        БЪЛГАРИЯ С ДОБРОТО ОЖИВЯВА, 
                                                        INNER WHEEL ПОДАВА НИ РЪКА, 
                                                        INNER WHEEL  ЖИВЕЕ И ОСТАВА! 
 
 
И ЩЕ СИ ПОЖЕЛАЕМ  ПРИЯТЕЛСТВОТО ДА Е ТОВА,КОЕТО ДА НИ ВОДИ НАПРЕД! 
ДА ВЪРВИМ НАПРЕД И ДА НОСИМ УСМИВКАТА,НАДЕЖДАТА ,ПРОТЕГНАТАТА РЪКА  И ДОБРИТЕ 
ДЕЛА! ДА ВОДИМ ПРОМЯНАТА! ДА БЪДЕМ ПРОМЯНАТА! 
 
ЧЕСТИТИ ДА СМЕ ВСИЧКИ И ДА ПРАВИМ СВЕТА ПО  ДОБЪР И КРАСИВ! 
И НЕКА КОЛЕЛОТО СЕ ВЪРТИ ВЪВ ВЯРНАТА ПОСОКА ! 
 
 
 
Краси Флорева 
Редактор Дистрикт 248/2020/2021 г. 
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