
Srečna in ponosna sem, da se morem prištevati k dobrim znancem 
spoštovanega Glazerjevega rodu, posebno še, ker ima nekaj 
korenin tudi v naši Bistrici. Tako imamo pesnika Janka Glazerja 
tudi za svojega. Z dvema literarnima večeroma je naš KUD 
»SVOBODA« počastil njegov jubilej, ni pa kulturne prireditve, ko 
ne bi slišali njegovih pesmi, saj se nam srce vselej globoko odziva 
na pristna občutja pesnikove duše. 
   
Pred 13 leti smo spoznali pesnikovo nečakinjo pesnico Ivanko 
Glazerjevo, sestrično pesnice Alenke Glazerjeve, ki jo je 
vzpodbujala k objavam njenih pesmi, ki jih je kot bisere skromno 
čuvala v sebi. Tako je izšla zbirka » Kratko poletje« 1991 in še 
druga  »Svetlice v mraku« leta 2002. Obe knjižici smo v Bistrici 
uspešno predstavili občinstvu. 
Ob prebiranju pesmi in ob osebnih srečanjih in pogovorih s 
pesnico Ivanko Glazerjevo začutiš njen bogat duhovni svet. 
Doživljanje srečnih otroških let je oblikovalo njene značajske 
lastnosti: odziv na lepoto narave, iskreno prijateljstvo, strah pred 
samoto, čut za pravico in pravičnost. V zrelih letih pa ustvarja in 
oblikuje svoj odnos do  soljudi, spoznava svetle in temne strani 
življenja. Njena poezija je odziv na vsa doživljanja, saj s 
prefinjenim občutkom izraža svoj boj, poraze in zmago, a vendar 
čuti v sebi željo po življenju in vero vanj. Zato tudi naslov zbirke 
»Svetlice v mraku«. 
 
Dovolite, da nekaj trenutkov posvetim še najinim sprehodom po 
Bistrici. Spomini na prvih deset bistriških let, ki so bila, kakor 
sama pravi, najlepša, so že po nekaj korakih oživeli. Ustavljali sva 
se pri hišah, kjer je nekdaj bivala, povsod je iskala stare spomine, 
božala vrtnice na gredi, kakor nekoč tiste, ki sta jih z mamo 
negovali. Pri Kožuhovo hiši je pogrešala vodno kolo, ki je 
poganjalo stroje v tovarni krtač, v hiši ugotavlja prezidavo in nam 
predstavlja bivše prostore. Pregledovala je vso okolico, travnik, 
gozd, kamor sta z očetom hodila poslušat kukavico, kjer je 
nabirala zvončke, ki so se prebijali skozi tanke snežne plasti ter se 
zazrla na bližnji hrib. Tam so včasih živele Štauberjeve deklice 
Milica, Ivica, Lizika, Pepca in zaščitniški 11-letni Jurij, njeni 



najboljši prijatelji, s katerimi so se lovili, pozimi sankali, skupaj 
korakali peš v Limbuš v šolo. Na Koflerjevi domačiji sva obiskali 
gospodinjo Ivico, ljubo prijateljico Štauberjevo in vsi smo se ob 
pogostitvi znašli v času pred 50 leti in lepo nam je bilo. 
Ustavili sva se tudi pri ga. Zori Glazer-Golobovi, saj je bil, žal takrat 
že pokojni,  njen mož Srečko Ivankin bratranec. Gospa Zora nam je 
pripravila nepozabno družinsko srečanje na Sršenovem vrhu na 
Kobanskem. Ivankina bratranca, Srečko in Milan Dobljekar, 
sestrična Alenka Glazer in Glazerjeva družina (Zorina ) smo 
doživeli enkraten izlet, ki ga je kronal sončen poletni dan. 
 
Danes živi naša pesnica v Ljubljani in pogumno kljubuje vsem 
nezgodam in nadlogam. Želim, da jim bo še vnaprej kos. 
 
Zahvaljujem se prirediteljem današnjega srečanja » Talenti v 
Glazerjevem rodu« , čestitam vsem članom spoštovanega 
Glazerjevega rodu, generacijam, ki še vedno ohranjajo v genih 
talente svojega rodu pa želim, naj si uspešno kujejo življenje, saj so 
vendar rod kovačev. 
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