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Povzetek
Ustanovili smo društvo. Stari smo 12 let in na Ptuju dokaj prepoznavni.
Začeli smo se družiti v Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Kmalu nam
je postalo pretesno, potrebovali smo sprostitev, radovednost nas je silila,
da poglabljamo svoje znanje, da prenašamo svoje bogate izkušnje
vrstnikom in mlajši generaciji.
Vsako sredo odhajamo na sprehode, kjer se družimo, spoznavamo,
opazujemo in raziskujemo:
•

suhi travniki v Halozah so pravo rastlinsko bogastvo – opozorili smo na
rastišče kukavic, orlic, jesenskega zaspančka, alpskega kosmatinca…;

•

fotografiramo stare domačije, vodnjake – etnološka dediščina naglo
izginja;

•

spoznavamo svojo okolico, ribnike, gradove, kapele, »štoke«;

•

prehodili smo vse obzorje, ki se vidi s ptujskega gradu – od hrvaškega
hribovja(Ivanćica, Strahinjščica, Avguštin, Macelj do izvira Sotle do
visoke Pece in Uršlje gore, Kum in Gozdnik v Savinjski dolini – prečesali
smo Pohorje in Kozjak ter se vračali v Haloze in Slovenske gorice,
kadar nam vreme ni dopuščalo daljšega izleta;

•

srečevali smo se s planinci in pohodniki iz drugih društev: na Muti,
Remšniku, pri Uršuli nad Dramljami, na Magolniku smo se srečali s
planinci iz Radeč in Sevnice, na Lisci smo se družili z zasavskimi
planinci, s »Polžki« iz Rogaške Slatine imamo večletne stike, z
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upokojenci iz Polzele in Mozirja, se srečujemo že več let na pohodih ob
polni luni;
•

z navezavo prijateljskih stikov izmenjavamo izkušnje: naši člani
pripravijo zanimivosti iz svojih krajev in postanejo pravi turistični
vodniki, ki z veseljem pokažejo skrite kotičke v svoji okolici;

•

medgeneracijsko sodelovanje uvajamo s skupnimi pohodi s ptujskimi
gimnazijci, kjer sodelujemo na njihovih športnih in kulturnih dnevih že
nekaj let, sodelujemo z osnovnimi šolami na njihovih športnih in
kulturnih dnevih – številke o udeležbi so visoke;

•

organizirali smo že 9 pohodov PO POTI IVANA POTRČA IN MATIJA
MURKA z več kot tisoč udeleženci;

•

odkrili smo spominsko ploščo pisatelju Ivanu Potrču na njegovi rojstni
hiši na Štukih;

•

organizirali smo BRALNO KARAVANO ŠTUDIJSKIH KROŽKOV, kjer smo
predstavili Potrčevo pot;

•

na nekaj šolah smo postavili razstavo NAŠA POKRAJINA V POTRČEVIH
DELIH ob slovenskem kulturnem prazniku in predstavili nekatere
Potrčeve sorodnike;

•

organizirali smo literarne večere s Frančkom Bohancem, Manco Košir,
Tonetom Partljičem in Francetom Forstneričem. Z njim smo zasnovali
Srakačevo pot, ki jo je prevzelo Kulturno društvo Videm. Z njimi se
povezujemo tudi na njihovi kulturni poti po POTEH SNEMANJA FILMA
SVET NA KAJŽARJU. Film je bil posnet po Potrčevi povesti Svet na
kajžarju;

•

sodelujemo s Potrčevimi sorodniki, s katerimi izmenjujemo in zbiramo
podatke o Potrčevem življenju doma, Vanč Potrč nam je poklonil
pisateljevo knjigo Na kmetih v kitajščini;

•

svoje pohodniške izkušnje smo poglobili še na 102 pohodih ob polni
luni, imenovanih ŠČIPOHODI, kjer se poleg druženja tudi izobražujemo,
prirejamo nastope pevcev in pripovednikov, plesalcev in samoukov.
Vse to z željo, da bi ljudje v sebi iskali skrite potenciale, ki se še imajo
čas prebuditi, nekateri naši člani se tako spogledujejo s pisanjem
zgodb, pripovedovanjem, zapisovanjem;
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•

Ustanovili smo bralni krožek, ki deluje v Domu upokojencev na Ptuju že
šesto šolsko leto, pogovori o prebranih knjigah so vsebina skoraj vseh
naših druženj ob sredah;

•

naši člani zavzemajo nekaj vodilnih položajev tudi v drugih društvih
(Društvo upokojencev, plesna sekcija pri DPD Svoboda na Ptuju), so
člani pevskih zborov, literarnega krožka pri Javnem skladu za
ljubiteljsko kulturo na Ptuju in pri Likusu v Mariboru;

•

ob slovenskem kulturnem prazniku smo pripravili že več pohodov na
Aškerčevo domačijo, po Sovretovi poti od Hrastnika do Šavne peči, po
Trstenjakovi poti od Radgone do Ivanjcev, po Miklošičevi poti od
Ljutomera do Jeruzalema, po Meškovi poti od Tomaža do Ormoža…;

•

ob dnevih knjige sodelujemo z Društvom slovenskih pisateljev pri
branju skupnih predlaganih knjig in pišemo utrinke ob branju;

•

ob dnevu zemlje smo posadili drevo GINKO v spomin na naša druženja
ob polni luni in z željo, da bi postal naš ginko drevo prijateljstva;

•

o našem delu je izšlo nekaj reportaž v Večeru in tedniku ter v
Vzajemni. Hranimo nekaj televizijskih zapisov o naših pohodih;

•

v letu 2003 smo prejeli nagrado ACS za delo pri izobraževanju odraslih.
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