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Z dźensnišeho posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 

 

Wjacore wólby stejachu na dnjowym porjedźe posedźenja Zwjazkoweho 

předsydstwa Domowiny, kiž wotmě so dźensa pod nawodom předsydy Domowiny 

Dawida Statnika w Budyńinje.  

Slědujo namjetej župy Delnja Łužica woleńe zwjazkowe předsydstwo čłonow 

wólbneho wuběrka za wólby Rady za serbske naležnosće při Braniborskim krajnym 

sejmje. Do tuteje čestnohamtskeje funkcije buchu woleni Harald Koncak, Angela 

Ńurmanowa, Henry Matusch, Anita Engel, Jörg Masnik, Bernd Jurk, Měto Nowak a 

za pad, zo něchtó wupadnje, jako naslědnica Sylke Laubensteinowa-Polencojc. 

Předsyda/předsydka wuběrka rozprawja při tym běžnje zwjazkowemu předsydstwu 

wo stawje dźěławosće wólbneho wuběrka.  

Tohorunja na namjet župy Delnja Łužica bu znowa Babett Zenkerowa jako 

zastupjerka serbskich zjednoćenstwow do rozhłosoweje rady RBB na dobu 2015 – 

2019 delegowana. 

Dr. Pětr Brězan bu jako čłon změrcowskeho wuběrka wobkrućeny. Wón bu hižo na 

zańłej hłownej zhromadźiznje jako naslědny kandidat woleny. Wón slěduje na 

Achima Glücklicha, kiž je swoje čłonstwo złožił.  

Z napjatosću wočakowachu so wólby serbskich čłonow rady Załožby za serbski lud 

ze Sakskeje, za kotrež předležeńe 11 namjetow. Jako rjadni čłonojo wuzwolichu so 

Jan Budar, Bjarnat Cyž, Bogna Korjeńkowa a Susann Ńenkec. 
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Jako zastupowacy čłonojo buchu woleni Marko Kowar, Julian Nyča, Marian Bulank a 

Beno Brězan. Konstituowace posedźenje załožboweje rady je planowane dnja 

28.04.2015; na nim wola tež noweho předsydu. 

Dale nominowańe zwjazkowe předsydstwo 4 čłony Rady za serbske naležnosće 

Sakskeje na dobu 2014 – 2019. Najwjace hłosow ze ńěsć kandidatow dóstachu 

Marja Michałkowa, Dawid Statnik, Leńka Thomasowa a Manfred Hermań. 

Zwjazkowe předsydstwo wza pisomnu informaciju nawody delnjoserbskeho wotdźěla 

Rěčneho centruma Witaj Měta Nowaka k aktualnym temam serbskeho kubłanja na 

wědomje. Klětu ma so k tomu w Delnjej Łužicy wosebite posedźenje zwjazkoweho 

předsydstwa přewjesć. 

Dalńa tema běchu přihoty 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny dnja 28. měrca w 

Haslowje, hdźež je mjez druhim předwidźane wobzamknjenje noweho programa 

"Domowina 2025". Dawid Statnik, kiž je zdobom předsyda programoweje komisije, 

informowańe wo stawje naćiska. 18 namjetow je dóńło. Woni su so w programowej 

komisiji diskutowali a w zańłymaj měsacomaj do naćiska zadźěłali. Aktualizowany 

naćisk so nětko lektorizuje a hińće do hód wńěm zapodaćelam namjetow a čłonam 

zwjazkoweho předsydstwa posrědkuje. Srjedź januara planuja zjawny forum, na 

kotryž nimo čłonow zwjazkoweho předsydstwa tež zapodaćelow pokiwow a dalńich 

zastupjerjow župow a towarstwow přeprońa. Konkretne naprawy su so zjeli do 

tezoweje papjery. Na jeje zakładźe so, po wothłosowanju z předsydami wuběrkow 

zwjazkoweho předsydstwa, dźěłowe směrnicy formuluja, kiž so tohorunja hłownej 

zhromadźiznje k wobzamknjenju předpołoža. Dale schwalichu dźensa lisćinu 

čestnych hosći. 

Jednaćel Domowiny informowańe wo poradźenym přewjedźenju swětoweho 

kongresa CIOFF w oktobrje w Budyńinje. Zwjazkowe předsydstwo dźakowańe so 

dźensa wńěm wuhotowarjam za poradźenu organizaciju. Cyłkownje bě so nimale 200 

hosći ze wńeho swěta wobdźěliło.  

Njedawno běchu so serbscy młodostni anonymnje z próstwu wo přewjedźenje 

informaciskeho wječora na Domowinu wobroćili. Dawid Statnik informowańe gremij 

dźensa wo listowanjach k tomu. Čłonojo zwjazkoweho předsydstwa witachu, zo so 

třo z nich na dźensnińim posedźenju wobdźelichu a  
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zo so D. Statnik dnja 28. nowembra z dwěmaj młodostnymaj k rozmołwje k dalńemu 

postupowanju a přihotej zetka. Tam chcedźa so wo zhromadnym wuradźowanju z 

Domowinu wothłosować. W mjenje zwjazkoweho předsydstwa wupraji William 

Janhoefer wosebje Sofiji Cyžeć, kiž bě so cyły dźeń na posedźenju wobdźěliła, dźak 

za dialog a za engagement. 

Dale informowańe předsyda Domowiny wo wulkim mnóstwje naprańowanjow 

wosebje němskich medijow po prawicarskich hroženjach napřećo serbskim 

młodostnym. Wón je so mjez druhim zetkał z nawodu Sakskeho operatiwneho 

wotwobaranskeho centruma Berndom Merbitzom. W decembrje planuje so 

prewenciske zarjadowanje za serbskich młodostnych a wjesnjanostow, wosebje zo 

bychu młodostni zhonili, na koho móža wo wobroćić. "Njemóžemy tutu naležnosć 

bagatelizować. My mamy prawo na nańu rěč", praji Statnik.  


