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SVET BREZ KULTURE JE PRAZEN
Jože Zupan

Ko sem v zadnjih januarskih dneh po nekaj
mesecih odsotnosti zaradi (ne)smiselnosti zaprtja občinskih meja uradno stopil v
ta prostor (CIK Trebnje), sem začutil utrip
številnih dogajanj, ki so se v petdesetih letih mojega sodelovanja tu zvrstili.
Čeprav mnogo dogodkov nosim v sebi, sem začutil, kako
pogrešam ta prostor. Oglašajo se spomini.
Marsikomu je še živo, da so se v tej stavbi porajali začetki
srednješolskega izobraževanja – dislocirani gimnazijski oddelki
in oddelki poklicnega izobraževanja. Spomini na dijake se
oglašajo v meni – bili so mi dragi kot šentruperški učenci – zdi
se mi, da smo stkali medsebojno bližino. To pa je vrednota,
ki ne more toniti v pozabo. Ko je bil precej let kasneje v teh
prostorih tudi Javni sklad za kulturne dejavnosti, je noga kar
sama usmerila korak tja – s hvaležnostjo legendarni Mojci, ker
je podobno vzdušje, kot je bilo nekdaj, tudi danes.
Dislocirani oddelki so bili v kletnih prostorih, kjer se zdaj
stiska razvejana dejavnost Knjižnice Pavla Golie. Ker sem bil
zadolžen za organizacijo Golieve bralne značke, zaživijo spomini
na vse, kar je bilo povezano z akademikom Golio. Čeprav se je
Pavel Golia poslovil prej, kot sem prišel v ta prostor, v meni ta
najboljši mladinski dramatik še vedno živi in si mislim: »Kako
bi nam bil danes potreben!« Pavel Golia je bil točen, da bi po
njem lahko naravnal uro. Še danes odzvanja njegov rek – Nič
nas ne stane, če smo prijazni! Širil je vrednote, ki bi nam še
danes morale biti sestavni del življenja.
Ko razmišljam o CIK-u, oživijo liki nekaterih sodelavcev:
Dragica Grubiša, Cvetka Bunc, Darinka Tomplak in sedanja
direktorica Patricija Pavlič. Z vsemi smo si prizadevali, da bi
bil kulturni utrip sestavni del našega življenja. Koliko doživetij
se je nabralo v več kot dvajsetih letih UTŽO-ja! Ob kulturnem
prazniku in pogosto tudi ob dnevu žena so se zvrstili številni
vrhunski umetniki, s katerimi sem se pogovarjal. Vsak je po
svoje obogatil kulturni utrip življenja. Verjetno je bilo takih
srečanj precej več kot trideset, a obudil bom samo sedem
umetnikov (pravljično število). Žal pa vsi ti živijo le še v
spominih.
Največ treme sem imel pri dramskem igralcu Zlatku
Šugmanu, ki je tisto leto dobil Prešernovo nagrado, jaz pa sem
se prvič srečal z njim v živo šele takrat, ko sem ga predstavljal.
Kaže, da sem uspel, saj še vedno živi v meni. Kakšno srečo
smo imeli, da smo se lahko navduševali ob žlahtnem glasu
igralke Štefke Drolc! Še vedno se spomnim njene vloge v filmu
Na klancu. Prizor so snemali tudi v hiši mojih prednikov na
Bohinjski Beli.

Foto: A. S. Lamovšek
Posebno poglavje je nastopilo s srečanjem z domačinko,
vrhunsko sopranistko Vilmo Bukovec. Najlepše je bilo takrat,
ko nas je napolnila s svojim žametnim sopranom. S kakšnim
spoštovanjem smo se lahko veselili srečanja z domačinom,
magistrom farmacije Jožetom Kukmanom, naslednikom patra
Simona Ašiča. Občudovali smo zakladnico znanja o zdravilnih
rastlinah in marsikatero priporočilo smo si zapomnili za vse
življenje. Med pesniki še vedno slišimo pojočo govorico Toneta
Pavčka in njegove speve rodni Dolenjski, zato je še toliko bolj
živ med nami. Drugačna je bila lirika Cirila Zlobca, vendar je
pesnik znal utreti pot do slehernega poslušalca. Jaz pa še danes
pogrešam njegov prijazni novoletni klepet po telefonu.
Nazadnje pa naj obudim še spomin na avtorico miselnih
vzorcev, profesorico Marijo Gabrijelčič. Preveč smo bili
povezani vse življenje, da bi jo lahko pozabili. Njen življenjski
sopotnik dr. Jane Gabrijelčič ji je v spomin posvetil Abecedo
vrednot – kot brst Rastoče knjige. Trinajsta črka abecede: Naj
bo še tu sedem besed oz. besednih zvez na črko L: Labodji spev,
likovna umetnost, lirika, ljubezen, ljubiteljska dejavnost, luč,
Lepote ni nikoli preveč!
Najdlje se mi upočasni korak, kadar se sprehajam ob mogočni
razstavi Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline. Prvič smo
jo postavili (prvi v Sloveniji!) 11. aprila 2003. Kolikokrat v mislih
ponovimo Pavčkov verz: Rastoča knjiga je več kot knjiga! To
je spomenik vrednotam, to je naša ljubezen do materinščine,
oživi spomin na knjigo, ki nas je potrdila, da smo narod, vredni
njenega imena. V njenih nedrih se skriva vse bogastvo kulture,
umetnosti in znanosti, to je spomenik srčnosti. Predstavljene
osebnosti me polnijo z znanjem in vrednotami življenja. Kadar
se mi je odkrilo ime, povezano s to pokrajino, se mi je zdelo, kot
da so me napolnili sončni žarki, in ta svetloba zdaj živi v meni.
Če bi hotel izpostaviti najpomembnejša imena, bi moral zajeti
večkrat po sedem imen, a razvrstitev prepuščam slehernemu
obiskovalcu. Če si bo zapomnil samo sedem imen, boš že
bogatejši!
Ob tem se zavemo, kako pogrešamo mogočne zvoke, ki
nam jih je neštetokrat posredovala Glasbena šola Trebnje,
pogrešamo likovne razstave in klene besede osebnosti ob širitvi
razstav Rastoča knjiga. Naj nas dejavnosti CIK-a še dolgo polnijo
z vrednotami življenja, saj je svet brez kulture preveč prazen.
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Naučili smo se

KAKO KAKOVOSTNO
PREŽIVETI ČAS V TEM
OBDOBJU?
(2. 2. 2021)
Žarko Trušnovec
Foto: Osebni arhiv (Fotografija je posneta pred epidemijo.)

Februarja smo na naši torkovi delavnici
UTŽO-ja preko spleta gostili tolminskega
psihologa, učitelja in gorskega reševalca
Žarka Trušnovca, ki je z naslovom predavanja Kako kakovostno preživeti čas v tem obdobju odgovoril na marsikatero vprašanje.

telo in duha! Kot pravi, so se ljudje potem v resnici
počutili bolje, z osvoboditvijo izmed štirih sten je
prišla tudi sproščenost misli.
Psiholog opozarja, da so se v drugem valu, ko smo bili
znova zaprti v meje lastne občine in so bili pred nami za
nameček še dolgi jesenski in zimski večeri, stiske ljudi
še poglobile. »Če v tem času, ko se je dan občutno skraj-

Žarko Trušnovec namreč že od pomladi 2019 prek

šal, ne izkoristiš svetlobe, si res ves čas zaprt notri. Zato

telefona pomaga ljudem v stiski. V Občini Tolmin so

bi morali še toliko bolj poudarjati, da je treba iti ven, si

takrat odprli dve številki, na kateri lahko pokličejo

izboljšati imunski sistem, uživati na soncu, seveda ob

občani (namenjeni otrokom in staršem), nato pa je

spoštovanju vseh varnostnih ukrepov.«

tolminska civilna zaščita odprla še eno za preostale

V predavanju se je predavatelj dotaknil tudi novic,

prebivalce. Med marcem in majem, v času prve ka-

ki jih prejemamo iz medijev, in poudaril: »Čisto do-

rantene, je sprejel okrog 220 klicev.

volj je, da se z novicami seznanimo enkrat na dan.

Na vprašanje, s kakšnimi težavami so se nanj spo-

Katastrofičnih poročil nam ni treba poslušati pet-

mladi obračali starši, pojasnjuje: »Na začetku so žele-

krat. Premalo je tudi pozitivnih sporočil. Zakaj se ne

li vedeti, kako naj se o tem, kar se dogaja, pogovarjajo

bi poročila začela na primer s tem, koliko bolnikov

z otroki. Če jih otrok recimo vpraša, ali bo umrl, pa

je prebolelo covid-19, namesto z vsakodnevnim re-

zakaj ne sme k noni, ali bo umrla. Smrt je v naši kul-

kordnim številom okuženih in umrlih. Na dolgi rok

turi že dolgo tabu, zato so bili zmedeni, kako ravna-

to res prinaša samo pesimizem.«

ti.« Dopovedoval jim je, da morajo otroku prikazati
realno sliko: 'Ja, tudi ti boš umrl, ampak z malo sreče

V tem obdobju, še opozarja nekdanji predsednik

še zelo dolgo ne.' Otrokom je v odgovorih na še tako

tolminske gorske reševalne službe, si je nujno treba

težka vprašanja treba prikazati realno sliko, pravi

vzeti čas za vse tisto, kar nas spravi v dobro voljo, pa

psiholog Žarko Trušnovec.

naj bodo to knjige, glasba ali uživanje v hrani. Vsakdanje, na videz banalne podrobnosti, ki »naredijo dan«.

Sprejemal je tudi klice starejših ljudi, ki so zatrje-

Pogovor, bodisi s kakšnim strokovnjakom ali z družin-

vali, da jim ni hudega, vendar težko prenašajo zapr-

skimi člani, naj prav tako ne manjka – veliko namreč

tost med štiri stene. »Dal sem jim navodila, naj takoj

naredimo že s tem, da damo stisko iz sebe in pri tem

obujejo čevlje in odidejo v gozd. Vsak dan naj hodijo

ohranimo optimizem. Tudi koronavirus bomo nekega

dve uri, skuhajo kosilo, nekoga pokličejo ali mu napi-

dne zagotovo premagali in zaživeli kot prej.

šejo pismo,« jim je polagal na srce. Kljub ukrepom se,
sploh v Posočju, najdejo območja, kjer ni žive duše,
in je človek lahko sam s seboj. Med klici sta bila dva

Vir: Članek v časopisu Delo, 2020
(https://www.delo.si/lokalno/primorska-in-notranjska/takoj-ven-v-naravoutrudit-telo-in-duha/?fbclid=IwAR3OjfvqSvtAleXWvtn29tvoB8_8diRxpnaSOFRMDgt24p56XsuXzTJRAg)

zelo resna, in sicer s samomorilnimi nagnjenji. Trušnovčev nasvet je bil enak: takoj ven v naravo, utruditi
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POGOVOR Z
ILUSTRATORKO MAJO
KASTELIC O KULTURI IN
NJENEM USTVARJANJU
Luka Bregar

Ob kulturnem prazniku smo se na
daljavo povezali z akademsko slikarko in
ilustratorko Majo Kastelic. Virtualno nam
je odprla vrata svoje ustvarjalnice in nas
spustila v njen čudoviti svet domišljije.

njenem mnenju idealen čas, da ustvariš nekaj nepozabnega. In v teh, ne ravno prijaznih časih, je to tisto, kar ji
pomeni še toliko več. Spomini. In zahvale staršev otrok,
ki so se preprosto zaljubili v njene ilustracije. Tako kot
se je sama pred leti v podobe iz redkih slikanic izbranih
umetnic, ki so postale njen vzor ali celo mentorice, pa
tudi v like v Cicibanu, za katerega
ustvarja.

Za večino predstavlja kultura v času epidemije svojevrsten pobeg ali zavetje. Ob izbrani glasbi, knjigi ali
posnetku lahko zaprtih oči vsaj za nekaj trenutkov odmislimo vsakdanje omejitve.
Umetnost predstavlja umik v
svet barv in oblik tudi za Majo –
a to ni le njen hobi, to je poklic.
In vsak potrebuje kdaj pa kdaj
predah od vsakodnevnega dela.
Morda je to kaj fizičnega ali pa
sprehod oziroma pogovor. Tako
si zbistri misli pred največjimi
izzivi posameznega projekta – to
je vsaka nova slikanica. In ima to srečo, da naročniki
kljub koronakrizi čakajo v vrsti za njeno delo. S trdim
delom se je uveljavila doma in po svetu. Dokaz so izjemni odzivi na sejmu v Bologni, priznanje in plaketa Hinka Smrekarja ter nagrada Kristine Brenkove za izvirno
slovensko slikanico. Gre za knjigo Deček in hiša. Ste jo
že vzeli v roke? Če še niste, to nemudoma storite. Knjiga
s preprosto zgodbo – a le na videz – je svojevrsten mozaik Majine natančnosti, samokritičnosti in vneme.

Kljub mednarodni prepoznavnosti pa Maja redno izbira tudi
projekte slovenskih umetnikov,
s katerimi sodeluje, na primer
s pesniki in po telefonu s prijatelji ilustratorji, saj med njimi
ne čuti tekmovalnosti, ampak
stelic vzajemen ponos, solidarnost in
Ilustracija: Maja Ka
odkrito željo, da uspe vsem, saj zaradi tega nihče od njih ne bo imel nič manj. In prav to bo verjetno
ena od najbolj težko zapomnljivih lekcij epidemije: kultura nam pomeni veliko in zato jo moramo znati ceniti.
Znati moramo vrniti kulturnikom tako, da obiščemo
njihove dogodke, ko bodo omejitve mimo, ali pa morda
sežemo v žep in jih podpremo z nakupom njihovih del.
Kultura je zelo raznovrstna in obstajati morata tako harmonika kot opera, se strinja Maja. Ivan Cankar je nekoč
zapisal, da je »umetnost gospa, ki hodi
za sto korakov pred

Slikanica pa je tudi njeno padalo ob skoku v neznano. S to knjigo si je Maja namreč prvič upala dvigniti
roko kot edinstvena umetnica. In splačalo se ji je! Zdaj
se dogaja, da knjige z njenimi ilustracijami najprej izdajo v tujini in nato pri nas. Med njimi bo tudi knjiga o
znamenitem pravljičarju Hansu Christianu Andersenu.
Po Majini zaslugi bodo mlajše generacije – pa tudi mi
– vedeli, kako je izgledal in kaj je počel. Ilustracije za
to knjigo so nastajale pol leta. Če bi bilo po najboljših
željah naše sogovornice, bi ji dali vsaj leto dni. To je po

družbo. Ne glejmo
ji torej v zobé, niti
v peté. Naj bo naša
sopotnica, da nam
obarva najbolj sive
dni.«
Ilustracija:
Maja Kastelic
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NASILJE – ZAKAJ GREMO
POGOSTO KAR MIMO?
(23. 2. 2021)
Katja Zabukovec Kerin

V zadnjih mesecih lahko v medijih zasledimo veliko poročil o tem, da v času pandemije in zaščitnih ukrepov število primerov
nasilja, zlasti v družini, strmo narašča.
V Sloveniji so na policiji v lanskem letu beležili 13-%
porast primerov kaznivih dejanj nasilja v družini v
primerjavi z letom poprej, poleg tega pa kar 56 % več
ubojev, 33 % umorov in 19 % posilstev. Celo v OZN-u
opozarjajo, da imamo trenutno opravka z dvema pandemijama, poleg covida-19 se soočamo tudi s pandemijo nasilja nad ženskami. V večini primerov so namreč
žrtve nasilja v družini prav ženske, poleg njih pa še otroci, starejši ter ljudje z ovirami.
Naš odziv na zaznano nasilje je lahko pomemben del
rešitve, o čemer je 23. 2. 2021 predavala predsednica
Društva za nenasilno komunikacijo Katja Zabukovec
Kerin. Poudarila je pomen prepoznavanja nasilja, informiranja žrtev o možnih oblikah pomoči, soočanja
storilcev z odgovornostjo za nasilje ter dolžnost vsakega izmed nas, da proti nasilju aktivno delujemo. Kadar dvomimo o primernih odzivih, se lahko po pomoč
obrnemo na nevladne organizacije, kjer bomo dobili
napotke, informacije in podporo. Pozvala nas je, da z
vsakokratnim odzivom na nasilje in ničelno toleranco
do nasilja pomagamo sooblikovati družbo, kjer nasilje
ne bo imelo prostora.

BREZPLAČNA DELAVNICA
BITKA S PAMETNIM TELEFONOM
OD MARCA 2021 DALJE

Spoznajte svoj pametni telefon
uporaba aplikacij (Viber, Meet ...)
+ urejanje slik + video klici ...

PRIJAVITE SE NA
martina.podlesnik@ciktrebnje.si ali 031 745 044
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Ogledali si bomo

BEGUNJE NA GORENJSKEM
»MOJ RODNI KRAJ, MOJ
RODNI DOM«
Maja Kos

Begunje (586 m. n. v.), znamenita gorenjska
vas pod zeleno goro Begunjščico (2063 m),
kjer so doma manj znane in svetovno znane zgodbe. Kdo ne pozna dveh najbolj
odmevnih, to so AVSENIKI in ELAN. Vas
z žalostno zgodovino 19. stol. in 2. sv. vojne je v zadnjih 70 letih doživela veličastne
glasbene in športne trenutke ter ponesla
lepote Slovenije in odličnost naših ljudi
širom po svetu.
V zavetju gora, tam, kjer se Karavanke z obronki Kamniško-Savinjskih Alp znižajo v ravnino radovljiške Dežele,
ob rečici Begunjščica, ležijo slikovite Begunje z zdravilno
klimo. Nekoč postojanka na tovorni poti preko Karavank
so BEGUNJE NA GORENJSKEM danes željeni cilj obiskovalcev z vsega sveta. Prihajajo v rojstni kraj in svetovno
prestolnico narodnozabavne glasbe, morda na poslovni
ali osebni obisk v Elan, svetovno znano tovarno smuči in
jadrnic. Tukaj je izhodišče priljubljenih planinskih tur, kot
je tista Na Roblek bom odšel ali pa Lepe ste ve, Karavanke.

Begunje z okolico bi temeljito spoznali, občutili in doživeli. Začeli bi z vodenim ogledom
vasi, prisluhnili zanimivostim kraja, ljudi, stavb in zgodovinskih dogodkov, občudovali širne razglede na vse štiri
strani neba ter zaključili na grobu Slavka Avsenika.
Nato bi obiskali Lambergarjev grad Kamen nad vasjo (do
podnožja gradu se bomo zapeljali z avtobusom), ki varuje
zgodovinsko dolino Draga, o čemer poje Avsenikova Tam,
kjer murke cveto. Začutili bi, kako je ves kraj s širšo okolico prežet z duhom Avsenikovih harmonij in besedil. Muzej Avsenik nam bi celovito osvetlil »fenomen Avsenik«.
Brata Slavko in Vilko sta postala ambasadorja Slovenije na
vseh kontinentih, njuna glasba prebuja žlahtna čustva v
srcih mnogih.

Tiste, ki iščejo mir, vabi meditativni sprehod v tiho
dolino Draga, drugi raziskujejo arheološka najdišča in
umetnostno-zgodovinske spomenike (graščina Katzenstein, park z deli arhitekta Jožeta Plečnika idr.). Marsikdo
želi le uživati v rajsko lepi naravi in po domače spregovoriti z domačini. Ali pa se podati na bližnji razgledni hribček, balkon Gorenjske, k srednjeveški cerkvici sv. Petra na
Gori, kamor je najraje zahajal Slavko Avsenik.

Morda pa bomo lahko šli na pot v jeseni …
Vir: radolca.si
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Kaj delamo krožkarji?
LIKOVNE USTVARJALNICE V
MOKRONOGU POTEKAJO S
POMOČJO TEHNIKE TUDI V
ČASU EPIDEMIJE

delavnicah. Naredili smo nešteto portretov, pejsažev,
tihožitij, muc in kužkov. Tudi slike, ki so nastale "po
naročilu" za jubilante UTŽO-ja, so bile zelo dobre.
V teh razmerah resnično pogrešamo socialne stike
in upamo, da bo pomladno sonce pregnalo korono,
in se bomo spet lahko ustvarjalno družili v prostorih
Društva upokojencev Mokronog-Trebelno.

Ana Cajnko

Ustvarjalnost je takšna dejavnost, ki ne
usahne kljub izrednim razmeram. Udeleženke naših mokronoških ustvarjalnic so
imele – in jih še imajo – res zelo veliko idej
in energije.
Čeprav smo se redko srečale v skupini, smo neposreden stik poizkušale nadoknaditi z elektronsko pošto, telefoni, Zoomom.
Vendar vse to ni enako, kot če delamo skupaj, se
družimo, poklepetamo in jaz kot mentorica sproti
usmerjam, popravljam in zaustavim takrat, ko vidim,
da so stvari ušle iz rok. Zame je to nova izkušnja in
moram reči, da za druge tudi. Tehnika nam je bila
resda v pomoč, ampak to, da delamo skupaj in se ob
tem učimo tudi drug od drugega, je enkratno in najboljše.
Problem je samo v tem, da je bilo meni nemogoče
sprotno usmerjanje, popravljanje, učenje novega. Veliko več bi se naučile z delom v skupini,
kot pa na daljavo. Moram reči, da so ideje kar vrele in smo ustvarili res veliko
slik, mislim, da celo več kot v običajnih
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Kaj delamo krožkarji?
UČENJE NEMŠČINE JE DINAMIČNO
IN ZANIMIVO TUDI NA DALJAVO
Mateja Avbar

Nova sezona študijskega krožka Nemščina se je začela 30. 11. 2020. Zaradi epidemioloških razmer smo imeli možnost izvedbe le na daljavo preko programa Zoom.
Čisto na začetku je bila negotovost, ampak
po izdatni pomoči osebja iz CIK-a Trebnje
smo se kar hitro navadili tudi novega načina dela. Ta sicer ne more v polnosti nadomestiti človeškega stika v živo, a po drugi
strani omogoča še vedno dokaj kvalitetno
učenje jezika.

Navajam še misli udeležencev o našem krožku in
delu na daljavo:

•	Meni in Zvonetu je všeč, saj obnavljava znanje
nemškega jezika, ki sva se ga učila v osnovni in
srednji šoli. Všeč nama je tudi Zoom, ker se vse
lepo vidi in sliši, pa še to od doma. (K. in Z. D.)
•	Krožek nemščine poteka lepo in vse je popolno,
ampak srčno verjamem, da se to neha čim prej. Ni
lepšega, kot če se obrneš k sočloveku – s solzami
ali nasmeškom – in to V ŽIVO! (B. Z.)
•	Vsem bi bilo ljubše, če bi potekalo po starem s
fizičnim druženjem, ampak moram reči, da me je
presenetilo, kako dobro poteka preko Zooma, v
nekaterih pogledih celo lažje. (B. B.)

Naš krožek obsega 15 srečanj po dve šolski uri.
Obravnavamo teme, ki se navezujejo na vsakdanje
življenje (v tej sezoni so to opis osebe, oblačila, vreme,

•	Učenje tujega jezika po spletu v okolju Zoom je
zelo podobno tistemu v živo. Takšno učenje tujega
jezika je prednost, saj od tečajnika in učitelja ne
terja časa za pot na kraj tečaja. Spletno učenje
bi se prav zaradi tega lahko nadaljevalo tudi po
koncu karantene. Sedaj, ko smo se ga navadili, se
mi zdi enostavno bolj udobno in ga lažje vključimo
v naš dan. Naša učiteljica nemščine Mateja pa
nas spodbuja z raznoliko vsebino in pouk naredi
zanimiv in dinamičen. (M. Korošec)

letni časi, opis hiše/stanovanja, okolice, opis praznikov …), da lahko čim več komuniciramo in vključujemo čim več svojega v pogovoru, zato imata večjo težo
besedišče in govor kot slovnica.
Lahko pa udeležence samo pohvalim, aktivno sodelujejo, komunicirajo, na naša srečanja se pripravijo, ravno tako se je večina tudi dobro prilagodila delu
na daljavo, čeprav, kot je razvidno iz izjav, pa marsikdo pogreša stik v živo, pri tistih s slabšo internetno

•	Tečaj na daljavo ne more nadomestiti živega
stika s profesorico in tečajniki, saj smo v nekaj
letnem druženju postali prijatelji, ki se radi vidimo
tudi po končanem tečaju. Je pa tečaj na daljavo
vsaj omogočil, da nismo izgubili stika z jezikom,
ki se ga radi učimo, in profesorico, ki nam skozi
slikovit način podajanja in neposrednim stikom
ter veliko zelo koristnega gradiva in napotkov vse
to omogoča. Moram priznati, da se ponedeljkov,
ko je tečaj, zelo veselim in tudi pripravljam z
vso resnostjo. Hvala CIK-u Trebnje in profesorici
Mateji Avbar. (M. T.)

povezavo, pa je žal spremljanje nekoliko oteženo.
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Kaj delamo krožkarji?
V TREH MESECIH UČENJA FRANCOŠČINE SMO SE NAUČILI
POZDRAVLJATI, POVEDATI NEKAJ O SEBI, VADILI IZGOVORJAVO …
Saša Bedene

Zadnjo sredo v novembru lanskega leta
smo začeli z videokonferencami pri francoskem študijskem krožku.

minila. Ker je pri francoščini izgovorjava besed zelo
pomembna in tudi zahtevna, smo veliko časa posvetili
vajam, povezanim s pravilno izgovorjavo. V treh mesecih dela na daljavo smo se tako naučili pozdravljati,

V začetku je bilo seveda nekaj težav pri delu z no-

povedati nekaj osnovnih podatkov o sebi, kaj ima kdo

vim orodjem – videokonferenco Zoom, a hitro smo se

rad in kaj rad počne. Z delom na daljavo bomo nada-

učili in po nekaj srečanjih že vsi obvladali priključi-

ljevali še približno en mesec. Ob zaključku krožka bo

tev, mikrofon in kamero. Vsako sredo se nas je zbralo

vsak udeleženec pripravil predstavitev sebe v franco-

okrog deset – devet članov in članic ter jaz kot vodja

ščini, kjer bo uporabil vse znanje, ki ga je pridobil.

krožka. Udeleženci so k delu na daljavo zelo resno

Delo na daljavo sicer dokaj dobro poteka in je v tre-

pristopili, delali so zbrano, veliko sodelovali ter skrb-

nutni situaciji dobra rešitev, vendar pa vsi nestrpno

no opravljali domače naloge.

čakamo, da se bomo srečali tudi v živo, saj je le takšno

Na videokonferencah smo se za lažje pomnjenje be-

učenje jezika pravo učenje.

sed igrali tudi razne igre in poldruga ura je res hitro

IZMENJAVA NOVIC IN POGLED V SPLETNO TRGOVINO PREKO ZOOMA,
ŠTRIKANJE IN KVAČKANJE PA OB PRVI PRILOŽNOSTI V ŽIVO
Marija Fink

Korona nam je kar precej zagrenila življenje, za nekaj pa je vseeno bila dobra,
naučili smo se uporabljati računalniško
aplikacijo Zoom.
Tudi članice krožka Ročna dela Mirna ga znamo
uporabljati, čeprav v manjšini. Za prvo srečanje sva se
opogumili le dve članici, za naslednja pa že nekaj več.
Vendar pa nam štrikanje, kvačkanje, nizanje perlic in
podobno na daljavo nekako ne gre, smo pa se z veseljem nagledale, izmenjale novice, z Lucijino pomočjo
pa pogledale v spletno trgovino z materialom za ročna
dela in se dogovorile za kaj, kje in kako bomo porabile
sredstva, ki so nam bila dodeljena. Ker pa za tovrstna
srečanja na daljavo ni pretiranega navdušenja, smo se
dogovorile, da jih prekinemo, dokler ne bo možnosti za
fizično druženje, da pridemo spet v naše prostore in si
rečemo: »Juhu, pa smo spet tu«. Upamo, da zelo kmalu.
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Kaj delamo krožkarji?

LETO 2020 – EPIDEMIJA
VIRUSA COVID-19
Veronika Gričar

21. stoletje, milenij, kot so govorili na začetku leta 2000, koliko lepih besed smo slišali. Slovenci smo živeli v samostojni državi, o kateri so sanjali že naši predniki.
Pričakovali smo, da bomo naredili iz nje drugo Švico, tako so nam obljubljali politiki različnih strank,
ki so nastale po osamosvojitvi. Čas je pokazal, da ne
gremo v smer druge Švice, karkoli naj bi to pomenilo.
Meni pride najbolj na misel red in delavnost, ker to
povezujemo s Švicarji in tudi Slovenci imamo to v sebi,
če so le pravi pogoji. Pri nas je šlo v drugo smer. Tovarne so zaprli, jih prodali ali so propadle, veliko ljudi je
ostalo brez dela.
Na začetku smo izgubili jugoslovanski trg, hiteli pa
so tudi s privatizacijo. Prevladovalo je mnenje, da so
privatni lastniki boljši gospodarji kot država. Kakšna
zmota, izkazalo se je, da želijo nekateri samo obogateti
na račun slabo plačanih delavcev. So pa tudi tu izjeme.
Nekateri privatni lastniki zelo skrbijo za svoje zaposlene, saj se zavedajo, da jim njihovo delo prinaša blagostanje. Pričakovala sem tudi, da bo napredek znanosti
in novih odkritij na mnogih področjih preprečil razvoj
smrtonosnih bolezni, ki so včasih pobrale na milijone
ljudi po svetu. Vendar ni tako.
Pojavljajo se virusne bolezni, ki so že v daljnji pre-

Čestitamo
Vam za
praznik

teklosti pomorile več milijonov ljudi. Kako smo se vsi
veselili na začetku 21. stoletja, tudi jaz. Predstavljala
sem si, da bo to obdobje miru po vsem svetu, a se vojne kar nadaljujejo, da ljudje bežijo iz svojih držav kot
begunci drugam, kjer pa jih ne marajo. Mislila sem, da
bo izobraževanje dostopno vsem otrokom na zemlji,
saj le izobrazba prinese napredek na vseh področjih.
Na žalost so otroci po mnogih državah na svetu še vedno poceni delovna sila.
Leto 2020 je prestopno leto. Ko se je začelo, je bilo
več ugibanj, kaj nam bo prineslo. Astrologi so napovedovali, da si ga bomo zapomnili za vedno. A vsi jim
nismo verjeli. Kot pa se je pokazalo, so imeli kar prav.
Nekateri menijo, da je v prestopnem letu več neprijetnih dogodkov, ki lahko prizadenejo ljudi na zemlji.
Že v mesecu decembru se je na Kitajskem pojavil nov
virus, ki se je zelo hitro širil med ljudmi. Najbolj je bilo
prizadeto mesto Wuhan, kjer so razglasili karanteno
in prepovedali ljudem gibanje, a prepozno. Ker je Kitajska kljub letalskim povezavam s svetom še vedno
oddaljena od nas, se nismo preveč vznemirjali. Strokovnjaki so povedali, da je ta virus, ki so ga poimenovali covid-19 ali koronavirus veliko bolj nevaren kot vsi
do zdaj, zato nas je malo zaskrbelo. Umrlo je veliko ljudi, sploh starejših, ki imajo različne kronične bolezni.
Nihče pa ni pričakoval, da se bo tako hitro razširil po
Evropi in svetu. Najprej se je pojavil v naši sosedi Italiji. Tja so ga zanesli ljudje, ki so pripotovali po novem
letu s Kitajske. Nihče ni pomislil, da se bo okužba tako
hitro širila in tudi strokovnjaki niso bili takoj mnenja,
da je treba ustrezno ukrepati.
(objavljamo delni zapis razmišljanja avtorice)

G Dan žena,
G Materinski dan
G

D9 an mučenikov

Galerija Trebnje predstavlja

V GALERIJI LIKOVNIH SAMORASTNIKOV TREBNJE NA
OGLED RAZSTAVA IRANSKE UMETNICE
Andrejka Vabič Nose

Veste, da članice predstavljajo 82,5 % trebanjske Univerze za tretje življenjsko obdobje in je v svetu pričakovana življenjska doba
žensk v povprečju 5,6 let daljša kot pričakovana življenjska doba ostalih ljudi? (Worldometers.info, 2021) Hkrati pa je v svetu med poslanci
le 25 % žensk in še vedno v svetu zaslužijo
23 % manj kot moški (International Women's Day 8
March, brez datuma), volilno pravico pa so ženske
pri nas pridobile šele leta 19451.

notranje boje ter razklanost oz. razpetost med pričakovanji in resničnostjo. Razkriva tudi tiste najgloblje
rane ženskosti ter materializira obupano, oskrunjeno
in zatrto žensko dušo. Razstava je izraz roke, ki meditativno z drobnimi črticami gradi figure in eksotične
pokrajine ter jih spaja v preprogam podobne celote.
Predstavitev 39 del ponuja poseben vpogled v dušo
iranske ženske, prepričana pa sem, da se veliko upodobitev navezuje na splošna družbena vprašanja svobode in samouresničitve, zato se dotaknejo vsakega
obiskovalca.

Samaneh ATEF
Zavedanje
Awareness
4. 3. − 2. 5. 2021

Za vse pravice, ki so bile
za moške
skozi zgodovino
GALERIJA
LIKOVNIH
SAMORASTNIKOV TREBNJE
vas in ženske
vaše prijatelje
vabi na ogled filma z odprtjem razstave
samoumevne, so se morale
boriti. vljudno
Zato svet
s posebnimi marčevskimi
dneviAtef,
praznuje
dosežke
Samaneh
Zavedanje
žensk, ozavešča o predsodkih
ter18. uri
v četrtek,in4.pristranskosti
marca 2021, ob
na
Facebook
strani
in
YouTube
si prizadeva za enakopravnost. Letos je marec tudi kanalu Galerije likovnih samorastnikov Trebnje.
v Galeriji likovnih samorastnikov
osredotoRazstavo boTrebnje
odprl župan
Občine Trebnje, Alojzij Kastelic
čen na ženske vibracije,
saj
je
vse
do
2.
maja
2021
na Glasbena šola Trebnje.
Glasbeni program bo pripravila
ogled razstava iranske umetnice Samaneh Atef.
Vabljeni.
Avtorica se dotika različnih plasti ženskega deloIndividualni
obiskovalci
si razstavo
vanja v družbi. Ustvarja
angelska,
otožna bitja
z na-lahko ogledajo v četrtek, 4. marca 2021, od 18. do 20. ure.
Od 5. marca in vse do 2. maja 2021 bo razstava na ogled od torka do petka od 10. do 18. ure,
ročji cvetja, prikazuje gledališče opravljivih jezikov
ob sobotah od 14. do 18. ure.
), obiska
največkrat
pa
(po domače rečeno vaških
tercialk
Zaželena
je najava
na e-naslovu
galerija@ciktrebnje.si ali po telefonu na številki

GALERIJA JE ODPRTA:
od torka do petka,
10.00–18.00
in v soboto,
14.00–18.00.
Vljudno vabljeni.

07 34 82 106 oz. 031 371 404.

1

 a kratek čas je bila ženskam podeljena volilna pravica tudi leta 1920,
Z
vendar je bila že leta 2021 preklicana.
(Ženska volilna program:
pravica, brez datuma)
Spremljevalni

11. 3. 2021 ob 18. uri bo razstava predstavljena v virtualni obliki na spletni strani
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Galerije likovnih samorastnikov Trebnje,
15. 4. 2021 ob 18. uri bo potekalo predvajanje dokumentarnega filma o Iranu,

KVIZ
1.	V pogovoru o kulturnem prazniku smo spoznali Majo
Kastelic. Kaj je Maja po poklicu?
		
u) športnica
		
m) ilustratorka
		
o) glasbenica
2.	Psiholog Žarko Trušnovec nam priporoča, da gremo
utrudit telo in duha:
		
a) v naravo
		
t) v nakupovalni center
		
p) k sosedu
3.	Katja Zabukovec Kerin je predsednica:
		
t) Društva Sožitje
		
r) Društva za nenasilno komunikacijo
		
p) UTŽO Trebnje
4.	G. Jože Zupan ureja zbirko:
		
ž) Galerije likovnih samorastnikov Trebnje
		
z) Knjižnice Pavla Golie Trebnje
		
e) Rastoče knjige
5.	Umetnica Samaneh Atef, katere razstavo si lahko
ogledamo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje,
prihaja iz:
		
c) Irana
		
i) Iraka
		
r) Libije

REŠITEV
Pravilne odgovore nam pošljite na info@ciktrebnje.si
ali CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
do četrtka, 1. aprila 2021. Med prejetimi odgovori
bomo izžrebali 3 prejemnike simboličnih nagrad.

NAPOVEDUJEMO
MAREC
16
23

APRIL
2
9

KAKO SE NAM
LAHKO PRIDRUŽITE?
Vsi, ki se nam še niste pridružili na
torkovih delavnicah »na daljavo«,
nam na e-naslov
martina.podlesnik@ciktrebnje.si pošljite vaš
aktualni e-naslov. Na ta naslov vam bomo poslali
navodila, kako se nam lahko preko orodja Zoom
pridružite na predavanjih. Ne skrbite, po telefonu
vam bomo pomagali in vas usmerjali, da si boste
aplikacijo naložili na svoj računalnik.
P. S. Tudi vaši otroci in vnuki
vam lahko pomagajo.

Nagrajenci pretekle številke so: Nuša Horvat,
Milica Korošec in Emilija Špendal. Čestitamo.

TUKAJ SMO ZA VAS, DA VAM :
SVETUJEMO

glede aktivnosti UTŽO Trebnje,

POMAGAMO

SVETOVALNO
SREDIŠČE
CIK TREBNJE
031 745 575 / 07 34 82 108
E: k
 ristina.jeric@ciktrebnje.si,
tanja.vrckovnik@ciktrebnje.si
T:

pri vzpostavitvi digitalnih orodij in predvsem

PRISLUHNEMO

ter se z vami pogovarjamo.

