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NJEWOTWISNY WJEČORNIK ZA SERBSKI LUD

Z posedźenja Radworskeje gmejnskeje rady

INTERVIEW

Bikulturne wuwiće spěchować
Radwor (SN/MkWj). Politisku wolu k dalšemu bikulturnemu wuwiću komuny je
Radworska gmejnska rada na swojim
wčerawšim posedźenju schwaliła. Z njej
su wšitcy wobydlerjo a towaršnostne mocy namołwjeni, dale pozitiwnu atmosferu napřećo serbskej rěči a kulturje pěstować. Dokument nasta w dźěłowej skupinje, kotruž běchu po lětušej rozprawje
wo połoženju serbskeje rěče a kultury na
iniciatiwu někotrych serbskich gmejnskich radźićelow wutworili.
„Gmejnska rada wobhladuje serbšćinu jako wulke wobohaćenje a samowusahowace znamjo. Tutu wosebitosć chcemy za přichod zachować a spěchować“,
rěka w předsłowje. Wuraznje su starši
namołwjeni swojim dźěćom serbšćinu
posrědkować abo rěč zhromadnje z nimi
nawuknyć. Spisarjo dokumenta pokazuja na to, zo so na Radworskej zakładnej

Wo hódnoće fota
rozsudźa čas
Přewšo wuspěšna bě tydźenja premjera
fotoweho zwjazka „DELANY“. Z jeho
awtorom Pawołom Rotu z Ralbic je so
Alfons Handrik rozmołwjał.
Nimale sto ludźi je na knižnu premjeru
do Sernjan přichwatało. Sće z tajkim wothłosom ličił?
P. Rota: Tajke zjawne wustupowanje mi
poprawom docyła njeleži. Hdyž pak je to
z wašnjom, zo so awtor na knižnej premjerje předstaja, sym so k tomu zwólniwy wuprajił. Tajka wulka ličba ludźi
swědči wo tym, zo je tež zajim za lokalne
stawizny wulki. Běch sam překwapjeny.
Waše fota su wjele chwalby žnjeli a přitomni su wam trójnu sławu zaspěwali.
Kak sće to začuwał?

P. Rota: Prěni króć fotografował sym
1952. Pola Łuha wočakowach kolesowarjow měroweje jězby na etapje, kotraž wjedźeše do Choćebuza. Fota njemějachu po kwaliće žanu hódnotu. Pozdźišo jako wučer w Kulowje sym so hižo
dokładnišo z fotografowanjom zaběrał.
Něhdźe 15 000 čornoběłych negatiwow
ze štyrjoch lětdźesatkow sće zachował.
Z kotrym wotpohladom sće je hromadźił?
P. Rota: Wšo, štož sym sej nadźěłał,
sej wažu. Je dźě to wěsty pokład. Wěm
za sebje posudźować, zo čas wo hódnoće
fota rozsudźa. Činju to runje tak ze swojimi wozjewjenymi přinoškami w našich
serbskich medijach.
Kak sće filmowy material składował?
P. Rota: Jako redaktor časopisa Serbska šula wot lěta 1956 do 1961 zeznach
znateho wobrazoweho reportera Kurta
Hajnu. Wón mi pokaza, kak maš filmy
porjadnje składować a chować. Filmowe
tyzki sym po tym z datumom a wobsahom
popisał. Často wšak je z wozjewjenjom
fota w nowinje abo časopisu wokomiknita
potrjeba spokojena. Dyrbiš pak wědźeć,
(Dale na stronje 2)

TELEGRAM
Wojerecy dóstanu myto
Wojerecy. We wobłuku iniciatiwy zwjazkoweho knježerstwa za tolerancu a demokratiju a přećiwo ekstremizmej wuznamjenja město Wojerecy jutře w Berlinje z titlom „Městnosć mnohotnosće“.
Myto přijimuje wyši měšćanosta Stefan
Skora (CDU). Tak hódnoći so mnohostronski spektrum aktiwitow łužiskeje
komuny přećiwo hidźe na wukrajnikow
a přećiwo prawicarstwu.

Kompjuterowy kurs za kubłarki
Budyšin. 29 kubłarkow wobdźěla so na
spočatk tydźenja w Ralbicach zahajenym
kompjuterowym kursu. Serbske šulske
towarstwo chce z naprawu hišće lěpše
rěčne kubłanje dźěći w swojich pěstowarnjach zmóžnić, a to z pomocu modernych
medijow. Kurs wotměwa so pod nawodom wučerja Michała Šołty w dwěmaj
skupinomaj a traje hač do 20. decembra.

Škodowki njepřijomna konkurenca
Mladá Boleslav. Šef koncerna VW Martin
Winterkorn je plany wobmjezowanja
nadstandardneho wuhotowanja jězdźi-

šuli po koncepće 2plus wuwučuje. „Tuta
metoda žněje najwjetši wuspěch, hdyž
dźěći hižo ze serbskimi předznajomosćemi do šule přińdu. Za přichod měło so
zawěsćić, zo wšitke dźěći z tutymi předznajomosćemi do zakładneje šule zastupja. Tajke předkubłanje měło so jako
samozrozumliwe wobhladować.“
Dźěłowa skupina bě so wospjet zešła
a tekst deklaracije z wobdźělenymi wothłosowała, kaž wjesnjanosta Wincenc
Baberška rozłoži. Při tym bě so gmejna
zawjazała nowe projekty k spěchowanju
a hajenju serbskeje rěče podpěrać – a to
tež financielnje.
Radźićeljo a hosćo wčerawšeho posedźenja zhonichu, zo je architekturny
běrow naćiski za nowy katolski dźěćacy
dom „Alojs Andricki“ mjeztym dozhotowił. Na přichodnym posedźenju w nowembru chcedźa je předstajić.

Předłoha sakskeju ministerstwow wuwabja diskusiju

P. Rota: Hdyž maja ludźo to za prawe,
njemóžu to wotpokazać. Ja wšak za tajke hołdowanje njejsym. Nimam to rady.
Tuž sym tež połojcu česće wudawaćelej Jürgenej Maćijej dale dał, štož mam
za woprawnjene.
Hdy sće poprawom z fotografowanjom
započał?

LĚTNIK 20 · ČISŁO 204 · 0,35 EUR

Studij wučerstwa přerjadować
Wučerka na Budyskim Serbskim gymnaziju Franciska Korjenkec je wčera popołdnju a wječor započała wuwučować w kursomaj serbšćiny, kotrejž zarjaduje
Rěčny centrum WITAJ. 23 zajimcow je so do lisćiny wobdźělnikow zapisało. Klětu
w februaru so kursaj zakónčitej.
Foto: SN/M. Bulank

Kursaj serbšćiny RCW mnohich zajimcow přiwabiłoj

Pytaja angažowanych wučerjow
Budyšin (SN/MiR). 23 dorosćenych je
wčera swoje wukubłanje w serbskej rěči
zahajiło. „Dokelž je so telko zajimcow
přizjewiło, štož nas wězo jara wjeseli,
smy dwaj kursaj wutworili“, rjekny zamołwity za projektowe dźěło w Budyskim Rěčnym centrumje WITAJ Rafael
Wowčer. „Z nazhonjenja wěmy, zo so
druhdy tón abo tamny wobdźělnik wosrjedź kursa wotzjewi. Nadźijamy pak so,
zo móžemy wobaj kursaj hač k zakónčenju wjesć.“ Popołdniši kaž tež wječorny kurs nawjeduje w nadawku RCW
wučerka na Budyskim Serbskim gymnaziju Franciska Korjenkec.
W rumnosćach Budyskeje Serbskeje zakładneje šule wuknu wobdźělnicy
na 15 dwuhodźinskich zarjadowanjach
zakłady serbskeje rěče. Klětu spočatk
februara złoža ći, kotřiž sej to zwaža,
dłow marki Škoda přizjewił. Wone su
dotal při samsnej kwaliće a wuhotowanju tuńše hač awta marki VW w Němskej a su tak na wikach njepřijomna
konkurenca. Tomu chcyła centrala koncerna zadźěwać, wobmjezujo atraktiwitu
Škodowkow. Překupcy woblubowaneho
awta w Němskej wězo protestuja.

Hosćićeljo staflowy běh dobyli
Ralbicy. 27. staflowy běh wo pokal Płomjenja je dźensa připołdnju w Ralbičanskim Stadionje přećelstwa dobyło
mustwo hosćićelskeje šule. Druhi bu
Budyski Serbski gymnazij před Worklečanskej šulu. Na dalšich městnach
slědowachu druhe Ralbičanske mustwo
před nowačkom z Wóslinka. Na poslednim městnje běchu Radworčenjo. Cyłkownje šěsć mustwow bě pódla.

Bayerojo praktisce we wosmifinalu
Mnichow. Němski koparski rekordny
mišter FC Bayern Mnichow je sej wčera
wječor doma z dobyćom 3:2 přećiwo
rumunskemu titlnemu nošerjej CFR
Cluj wosmifinale w champions league
praktisce hižo zawěsćił. W zbywacych
třoch partijach dosaha Bayeram hišće
dypk, zo bychu do k.o.-koła zaćahnyli.
We wčerawšej hrě běchu sej Rumunojo
dwoje wrota sami třělili.
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pruwowanje. Prěni króć je so tajke lětsa
w lěću z wobdźělnikami kursow w Pančicach-Kukowje přewjedło. Wšitcy wobdźělnicy su je wuspěšnje wobstali.
Na Budyskej ludowej uniwersiće
maja šěsć kursow serbšćiny, mjez nimi
jedyn zakładny a jedyn konwersaciski.
„Konwersaciski najdlěje wobsteji“, zdźěli nawodnica kubłanišća Erika Rječcyna. Na ludowej uniwersiće tučasnje něhdźe 35 do 40 zajimcow serbsce wuknje.
Ličba wobdźělnikow so w běhu lěta měnja, tuž njehodźi so wot wšeho spočatka konkretna ličba wuknjacych mjenować. „Přejemy sej wězo dale zajimcow
za nawuknjenje serbšćiny. Pytamy pak
zdobom wučerjow, kotřiž chcyli nimo
swojeho dźěła abo jako wuměnkarjo
na ludowej uniwersiće w kursach serbšćiny wuwučować“, praji Erika Rječcyna.

Drježdźany/Budyšin (SN/MiR). Sakskej
ministerstwje za kultus a wědomosć stej
w zhromadnej předłoze krajnemu kabinetej nowe měritka za studij wučerstwa
namjetowałoj. Tak chcetej, zo přichodnje
zaso na dwěmaj studijnymaj městnomaj,
w Lipsku a Drježdźanach, studij wučerstwa poskićuja. Studij ma so ze statnym
eksamenom wotzamknyć. Wosebje pak
žadaja sej w předłoze zesylnjenje praktiskeho dźěła we wobłuku studija.
Předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmila Budarjowa wita změnu
studija zaso na eksamenske wotzamknjenje. „Koncentracija serbskich studentow w Lipsku by mi lubša była, dokelž
wuwučuja tam serbšćinu. Wěste čitanja
móža tam tež njesorabisća wopytać. Wažne pak je, zo móža so serbscy studenća
na studentskim žiwjenju we wólnym ča-

su wobdźělić, a to je w Drježdźanach
a w Lipsku móžno, dokelž poskićuja nošerjo internatow serbskim studentam
stwy.“ Jednaćelski asistent Instituta za
sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity dr.
Hync Rychtaŕ měni: „Lědma póčnje
wšitko někak fungować a so wurunować
a wuhładkować – loni hišće přepołožichu masterskich studentow wučerstwa
z Drježdźan do Lipska, dokelž měješe
so po woli politikarjow studij wučerstwa
w Sakskej na Lipsk koncentrować –
a nětko ma zaso cyle hinak być. Raz tak,
raz znak a potom nawopak. Moja dowěra do serioznosće tajkich konceptow je
so dawno zhubiła.“ Kubłanskopolitiski
rěčnik frakcije FDP w sakskim sejmje
Norbert Bläsner ma dalše žadanje. Wón
chce, zo bychu tež w Kamjenicy studij
pedagogiki zmóžnili.

Delegacija ZSW do Prahi a Brna
Budyšin (AW/SN). Na 32. swjedźeń serbskeje poezije w Praze je so dźensa delegacija Zwjazka serbskich wuměłcow
podała. Jej přisłušeja Christiana Piniekowa, Lydia Jaworkec, Beno Budar a čłon
předsydstwa ZSW Alfons Wićaz. Zhromadnje z čěskimi literatami Milanom
Hrabalom, Ivom Harákom, Jitku N.
Srbovej, Radekom Čermákom a hudźbnikom Michalom Bystrovom wuhotuja

Slědźi wo europskich mjeńšinach

woni w klubje „Malostranská beseda“
dwurěčne literarne zarjadowanje. Jutře
předstaja samsny program w Brnjanskim
klubje „Skleněná louka“.
Mjeztym je hižo dobra tradicija, zo
předstaja so z pomocu čěskich poetow,
předewšěm Milana Hrabala, kóždolětnje přitomnostna poezija serbsce a w čěskim přełožku zajimcam w susodnym
słowjanskim kraju.

POLICIJA

Hišće do kónca měsaca
ferialnym kursu serbskeje
slědźi na Budyskim Serbrěče a kultury we Łužicy
skim instituće pólska kula před štyrjomi lětami je tři
turowědnica dr. Nicole
měsacy na Serbskim instiNjezbožo w dźiwadle
Dołowy-Rybińska. Wona
tuće přebywała. Tónkróć
skutkuje na Waršawskej
wusměrja swoje slědźenja
Hižo póndźelu připołdnju bě so w Žiakademiji wědomosćow
předewšěm na młodych lutawskim wulkim dźiwadłowym stanje
a zaběra so předewšěm
dźi. Tak bě zašły tydźeń
dźěłowe njezbožo stało, kotrež su hakle
z aktualnymi temami eumjez Lipšćanskimi studenwčera policiji přizjewili. W stanje mějeropskich narodnych mjeńtami. Zajimuje ju, kak etniše wučomnik hłowny milinowy kašćik
šin w poměru k wjetšinje.
ske institucije na młodostwottwarić. Při tym drje bě 21lětny z toTo bě tež tema jeje doknych skutkuja. „Serbska
ho wuchadźał, zo je milina hižo wottorskeho dźěła, kotrež
młodźina je jara aktiwna,
pinjena. Tomu pak po wšěm zdaću tak
wona loni zakitowaše. Při Dr. Nicole Dołowy-Rybiń- angažuje so we wšelakich
njebě, přetož při wottwarjenju poćerpje
tym zajimowaše ju wose- ska
wón nadobo sylny milinowy dyr. Ćežko
Foto: M. Rječcyna skupinach a towarstwach“,
bje zachowanje rěče a kulwona zwěsći. Tutón tydźeń
zranjeneho dyrbjachu jeho do chorowtury pod mjenowanym pozadkom. Tuchce so wědomostnica z gymnaziastami
nje dowjezć. Nětko policija přepytuje,
chwilu rozestaja so dr. Dołowy-Rybińrozmołwjeć. Dale je zwisk k Domowikak je k njezbožu dóńć móhło.
ska z wuměnjenjemi kulturneho a rěčnje, Rěčnemu centrumej WITAJ a młoW Žarkach pola Wósporka su so njeneho spěchowanja pola Serbow w Němdźinskemu towarstwu Pawk nawjazała.
znaći wčera dopołdnja do jednoho byskej a Kašubow w Pólskej. Swój zajim
Na gymnaziju zaběra so mjez druhim
dlenja zadobyli a tam wšitke rumnosće
za mjeńšiny wopodstatnja wona tak, zo
z cyłodnjowskimi poskitkami. Wona so
přepytali. Sobu wzali su pjenjezy, złoty
ma pólske, židowske, francoske a ukrainnadźija, zo móže swoje dopóznaća klětu
rjećazk kaž tež laptop. Policija trochuje
ske swójbne korjenje.
publikować.
M. Rječcyna
škodu na něhdźe 1 700 eurow.
„Wo Serbach hižo dlěje wěm, prěnje
serbske słowa pak nawuknych hakle
pola prof. Jeana Kudele w Parisu, jako
slědźach w Francoskej wo mjeńšinje
měnjate
Bretonow“, praji 30lětna. Pozdźišo wob4 do 2 °C
6 do 8 °C
dźěli so wona dwójce na mjezynarodnym

WJEDRO

