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Donacija bolnikom s cistično fibrozo

Lansko jesen se je na nas obrnila go-
spa Vanda Šega, ki že več kot 20 let piše 
pesmi in je doslej izdala 6 samostojnih 
pesniških zbirk. Prijetno nas je preseneti-
la, saj sta se z gospodom Janezom Štro-
som, slikarjem, odločila, da ves izkupiček 
od prodaje najnovejše pesniške zbirke 
Rezine svetlobe, v kateri so poleg Van-
dinih pesmi objavljene tudi reprodukcije 
Janezovih slik (olje na platnu), podarita 
naši hiši za zdravljenje bolnikov s cistično 

fibrozo. Veselje je bilo še toliko večje, saj 
je končni izkupiček znašal 10.000 evrov.

Gospa Vanda nam je zaupala, zakaj 
se je odločila prav za bolnike s cistično 
fibrozo in za Bolnišnico Golnik: »Prvotna 
misel naju je vodila, da bi podarila nekaj 
dobrega otrokom. Ko pa sem dobila in-
formacijo, kaj pravzaprav pomeni cistič-
na fibroza, da gre za bolezen, ki jo zaradi 
okvare gena otroci prinesejo na svet in 
so potem vse svoje življenje nekako ves 
čas vpeti in odvisni od staršev in stroke, 
da jim ta pomaga lajšati bolezen in prav-
zaprav tudi živeti, sva se odločila za bol-
nike s to boleznijo, saj ne glede na to, da 
ne gre zgolj za majhne otroke, ampak so 
bolniki tudi mladostniki, prav njim želiva 
pokloniti teh nekaj sredstev.« 

V začetku decembra, ko se je do-
brodelna akcija zbiranja (uradno) kon-
čala, smo v bolnišnici pripravili literarno 
obarvano prireditev Podarimo besedo. 
V kulturnem delu programa je z recita-

cijami Vandinih pesmi nastopila golniška 
znanka in prijateljica, igralka Nataša Tič 
Ralijan, trenutke med pesmimi pa je z 
nežno glasbo zapolnila violina izpod rok 
Marjane Gregorič. V strokovnem delu je 
dr. Matjaž Fležar predstavil novosti vita-
minskega zdravljenja bolezni. Ob koncu 
sta avtorja dr. Fležarju simbolično preda-
la bon z vrednostjo 10.000 evrov, ki jih 
bomo po zagotovilu dr. Fležarja porabili 
za nakup aparata za izkašljevanje West 
Airway Clearance System; ostanek pa 
za izobraževanje osebja, ki dela na tem 
področju.

} Anja Blažun

Naplavina v žepu zaliva zaudarja po 
luskah in školjčnih lupinah.
Z nogami do gležnjev rišem kroge 
po temni vodi in odštevam čas.
Pomol spi.
Le družina galebov se leno veseli 
jutra. Zarezali bodo v tišino in z 
drgetom glasu na stežaj odprli okno 
dneva.

Kadar me zjutraj napolniš s svetlobo 
ljubezni,
je dan rožnat travnik
za gola stopala ljubezni.

Avtorica pesniške zbirke, Vanda Šega, v ozadju ena izmed fotografij Janeza Štrosa. 
Foto: A. Blažun.

Nataša Tič Ralijan ob prebiranju poezije, v ozadju še ena izmed razstavljenih slik. 
Foto: A. Blažun. 




