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Na dan državnosti, 25. junija je bila na domačiji Feliksa Kocbeka v Zg. Voličini otvoritev
obnovljene partizanske bolnice CAFA. Osrednji gost prireditve je bil predsednik Državnega
zbora RS Janko Veber Udeležence prireditev je pozdravil predsednik Zveze združenj borcev za
vrednote NOB Lenart Alojz Bezjak. Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger je v svojem
nagovoru dejal: "Dobro je tisto kar združuje. Zlo tisto, kar ločuje." (Aldous Huxley) Lani smo
praznovali tri obletnice, povezane z zgodbo partizanske bolnice Franja pri Cerknem: 100 let
rojstva dr. Viktorja Volčjaka, ki jo je ustanovil, 100 let rojstva dr. Franje Bojc Bidovec, ki jo je
vodila in 70 let od začetka njenega delovanja. V Sloveniji, zlasti na Primorskem, je bilo več
partizanskih bolnic, poleg že omenjene Franje, ki so bile poimenovane z ženskimi imeni.
Partizanska bolnica Pavla v Trnovskem gozdu, ki je nosila ime po dr. Pavli Jerina Lah, ki jo je
vodila, v samotni zidanici nad Erzeljem v Vipavski dolini je delovala partizanska bolnišnica Vera,
na desnem bregu Soče pa bolnišnica Lidija. Tudi v naših krajih je delovala bolnica, edina na
tem območju, bolnica CAFA, katere 70. obletnico ustanovitve praznujemo letos. Zgodovina
niso le letnice, veliki politični in vojaški dogodki ali brezimni kronološki zapisi. Zgodovina so
ljudje in njihove zgodbe, pogumna in odločna dejanja, pogosto običajnih, preprostih ljudi, katerih
imena so včasih, žal, pozabljena, nepozabna pa ostanejo njihova dobra in pogumna dejanja.
Takšna je tudi zgodba partizanskih bolnic, predvsem pa ljudi, ki so tam delali. Kakšno je
sporočilo teh zgodb in ljudi? Delati v dobro človeku, biti strpen do drugače mislečih, preseči
sovraštvo, biti na strani življenja. Čeprav človek in družba v teku zgodovine večkrat skrene s
prave poti na pot hudega, vojne in nepravičnosti, vendar vselej zmaga tisto, kar je v človeku
dobro in pozitivno. Zato kot civilizacija tudi obstajamo, smo usmerjeni v prihodnost, rojevamo
otroke, ki so dokaz življenja in upanja. Dogodek, kot je obujanje in ohranjanje spomina na
partizansko bolnico je priložnost, da presežemo delitve, ki nas razdvajajo že več kot 70 let, so
ovira našemu duhovnemu in materialnemu razvoju. Ne odrecimo se preteklosti, ohranjajmo
spomin na tragične dogodke iz preteklosti, prihodnim generacijam v opomin. Bodimo
odgovorno kritični do vseh zgodovinskih dogodkov polpretekle zgodovine, ne poveličujmo enih
in ne zaničujmo drugih. Odgovorna kritičnost je temelj za sožitje in spravo. Čas je, da si
sežemo v roke v dobro naroda kateremu pripadamo. Ljubiti, imeti rad, znati odpuščati so
besede, katerih dejanja in posledice so kruh, duša in sol našega življenja. Predsednik
Državnega zbora RS JANKO VEBER je poudaril pomen partizanskih bolnic v drugi svetovni
vojni in človekoljubnih vrednot, poguma in odločnosti za današnji čas. V kulturnem programu so
nastopili učenci OŠ Voličina in Pihalni orkester MOL Lenart.
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