Mednarodni dan žena

Ob mednarodnem dnevu žena smo v četrtek, 5. marca 2020, na
slovesnost povabili članice našega kluba. Pričakala jih je lepo
pripravljena dvorana s pisanimi barvami primul na pogrnjenih mizah.
Kulturni del praznovanja je pričel kvartet policijskega orkestra, ki je
zaigral uvodno pesem.

Zbrane članice je nagovoril predsednik kluba, ki je povedal, da smo se
zbrali z namenom, da skupaj proslavimo mednarodni dan žena – 8.
marec. Ta dan praznujemo, kot spomin na čase, ko smo družbeni status
pogojevali z biološko močjo ter kot opomin na dejstvo, kako nepravični
znamo biti ljudje, ko opravičujemo svoj položaj.
Življenje v naši družbi nas vsakodnevno prepriča, da v praksi ni in še
dolgo ne bo enakopravnosti med spoloma. Pa tudi, če bi bilo! Zakaj se
ne bi s praznovanjem 8. marca spomnili na vas, ki s svojim
vsakodnevnim
trudom,
različnimi
dejavnostmi
in
družbeno
angažiranostjo skrbite za enakost in enakopravnost v družbi. Mednarodni
dan žena je priložnost, ko se lahko, v imenu članov kluba, zahvalimo
vsem vam za vse kar so postorile za svoje moške, otroke in vnuke, pa
tudi za klub. Zahvalil se jim je za zahtevno, enkratno in neponovljivo
vlogo v družbi.
Ker lahko z glasbo izrazimo stvari, ki jih z besedami nikoli ne moremo, je
po predsednikovem nagovoru, kvartet policijskega orkestra zaigral še tri
skladbe.
Pod vodstvom učiteljice ga. Metke Kuraj so se nam s svojim programom
predstavile učenke in učenci Osnovne šole France Prešeren. Mladi
glasbeniki so ob spremljavi različnih glasbenih instrumentov; flavte,
kitare, violine, klavirja in različnih tolkal, zapeli več pesmi.

Glasbeni program sta na zelo zanimiv, zgodovinsko poučen in na
trenutke humoren način povezovala učenca Vito in Tina. Spletli so res
lep venček besed in glasbe.

Lepo in čustveno doživeto je bilo to medgeneracijsko srečanje, zato smo
nastopajočim navdušeno zaploskali. In po takšnem izjemnem nastopu
smo bili resnično ponosni na mlade glasbenike.

Za izveden kulturni program se je predsednik kluba zahvalil učencem in
učiteljicam. Učiteljici ga. Metki Kuraj pa je izročil zahvalo za pomoč pri
izvedbi kulturnega programa.

V nadaljevanju je članica kluba Cvetka Vidmar prebrala dve pesmi. Mirko
Ploj pa je prebral črtico iz knjige avtorja Kamenka Kesar, z naslovom:
Žena ima vedno prav.
V znak spoštovanja in v spomin na skupno praznovanje dneva žena je
vsaka udeleženka prejela simbolno darilo, in sicer rožico. V spomin na
prijetno druženje smo naredili še skupno fotografijo.
Z radovednostjo in veseljem smo si ogledali razstavo slik, voščilnic in
drugih umetnin izpod rok naših članic Zdenke Volšek in Cvetke Vidmar.
Rezultati njune ljubiteljske dejavnosti so res bogati in vredni ogleda.
Sledilo je izvrstno kosilo, ki so ga pripravile naše kuharice in postregla
ga. Cvetka. Tudi njim, ki so morale ta dan delati, smo namenili majhno
pozornost s podaritvijo rože in kosom torte. Članice pa so se družile še
ob penini, kavici in sladici – torti.

V prepričanju, da so udeleženke današnje slovesnosti zbrale kar nekaj
lepih spominov, ki bodo bogatili njihovo sedanjost in prihodnost, smo jim
še enkrat zaželeli lep prazničen dan, predvsem pa obilo zdravja.
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