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Predsednik države Borut Pahor,
ravnateljica OŠ Košana Neva Brce in
pivški župan Robert Smrdelj / Foto:
Simon Avsec

Košana – »Z glasbo v jesen,« pravijo na Osnovni šoli Košana, kjer so pod tem sloganom v soboto pripravili že tradicionalno dobrodelno prireditev. Na

njej s prostovoljnimi prispevki zbirajo sredstva za šolarje, letos pa je njihovo prizadevanje podprl tudi predsednik republike Borut Pahor. »To ni način

za reševanje socialnih stisk, je pa način, da mlade vzgajamo v solidarne osebnosti,« je na prireditvi dejal Pahor.

Otroci iz vrtca in košanske šole so v svoji sredi toplo pozdravili predsednika države Boruta Pahorja. Foto: Simon Avsec

Dobrodelni koncert košanske šole je pritegnil več kot 700 obiskovalcev, a ne le zaradi tega, ker mu je prisluhnil tudi predsednik države, pravi ravnateljica OŠ

Košana Neva Brce. »Vsako leto napolnimo šolsko športno dvorano, saj ljudje na podeželju, kjer se ne dogaja prav veliko, radi pridejo na prireditev, radi pa tudi

pomagajo, čeprav v šoli nimajo otrok ali vnukov.« Zbrani prispevki romajo v šolski sklad. »Z njimi pomagamo otrokom našega vrtca in šole, katerih starši ne

zmorejo plačevati položnic za tople obroke, ali jih namenimo šolarjem za obisk šole v naravi,« še pravi Brcetova.

Borut Pahor je med drugim poudaril pomen prizadevanja učiteljev, ki mlade vzgajajo v duhu strpnosti in solidarnosti. »Šola

ni le prostor, kjer se mladi učijo, temveč tudi odraščajo v odgovorne osebe,« je dejal. Dobrodelno noto prireditve je pozdravil

tudi pivški župan Robert Smrdelj, ki se mu je Brcetova zahvalila za občinska sredstva, s katerimi so lahko prenovili kuhinjo.

Letošnji koncert so obarvali s tradicijo in starimi običaji; organizatorji so prepričani, da glasba ni zapisana le z notami, ampak

tudi z ljudskimi jezikom, vižami, godci in besedo ter knjigami. Na odru so se s pesmijo predstavili najmlajši iz vrtca ter šolska

zbora, otroški in mladinski, ki ju vodi učiteljica Florijana Žnidaršič. V goste pa so letos povabili klape, ki so nastopile z

umetnimi stvaritvami slovenskih in dalmatinskih ustvarjalcev. Zapeli so pevci Kraške klape Sežana, Ženske kompanije Fritule

in Klape Škvadra iz košanskega okraja, v kateri prepevajo učencev košanske šole. »Koncert je vsako leto nekoliko drugačen,

letos smo povabili klape, med drugim pa smo gostili tudi že plesne skupine in ansamble.« Z dobrodelno prireditvijo

nameravajo šolo in krajane povezati tudi v prihodnje, saj želijo otrokom iz vrtca in učencem s tem prenesti pomembno

sporočilo, da solidarnost obrodi sadove.
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