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Zwjazkowe předsydstwo je wjerški Smolerjoweho lěta wobzamknyło 

Z dźensnišeho posedźenja zwjazkoweho předsydstwa  

 

Dr. Victor Zakar budźe wot januara 2016 zastupowacy nawoda Rěčneho centruma WITAJ 

(RCW) a zdobom nawoda wotnožki RCW za Delnju Łužicu. Zwjazkowe předsydstwo 

Domowiny powoła 31-lětneho dźensa, dnja 19.09.2015, w njezjawnym dźělu swojeho 

posedźenja w Budyšinje do tutoho zastojnstwa. Dr. Zakar je wukubłany diplomowy tołmačer 

a přełožowar za francošćinu, makedonšćinu a jendźelšćinu a promowowany sorabist/slawist. 

Wón dźěła dotal jako šefredaktor serbskeho kulturneho časopisa Rozhlad.  

Dale wobzamkny zwjazkowe předsydstwo, klětu přewjesć rjad zarjadowanjow k wopomnjeću 

Jana Arnošta Smolerja (* 3.3.1816 we Łućom,  1884 w Budyšinje), publicista, nakładnika, 

wědomostnika a wodźaceje wosobiny serbskeho narodneho hibanja w 19. lětstotku. Dotal su 

mj. dr. planowane dnja 3.3.2016 wopomnjenske zarjadowanje při Smolerjowym pomniku w 

Budyšinje a čitanski wječor w Smolerjec kniharni. Dnja 5.3.2016 budźe kładźenje wěnca při 

jeho rowje na Budyskim Hrodźišku a Maćica Serbska a Domowina přeprošatej na 

swjedźenske zarjadowanje z přednoškomaj do Serbskeho muzeja. Nimo centralnych 

zarjadowanjow měli so čłonojo Domowiny na župnej, towarstwowej a skupinskej runinje bliže 

ze žiwjenjom a skutkowanjom Smolerja zeznajomić; witane su wosebje projekty z dźěćimi a 

młodostnymi.  

Dalši dypk dnjoweho porjada bě jednanski porjad přirady Rěčneho centruma WITAJ, 

kotremuž čłonojo zwjazkoweho předsydstwa po diskusiji a zapodaću někotrych namjetow 

přihłosowachu. Přirada RCW, tak wjednica RCW dr. Brězanowa, ma być poradźowacy 

fachowy gremij tuteje institucije. 
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Jednaćel Domowiny Bjarnat Cyž předstaji naćisk hospodarskeho plana za lěto 2016, prajo, 

zo je “cyłkowny naćisk solidny zakład za pokročowanje dźěła Domowiny“. Jeli so wón 

schwali, budźe móžno, zaso župne projekty w režiji Domowiny přewjesć. Přitomni naćiskej 

přihłosowachu. Wón so w oktobrje w załožbowej komisiji wobjedna a ma so w nowembrje w 

radźe Załožby za serbski lud wobzamknyć. Hladajo na nowe financne zrěčenje za załožbu 

Bjarnat Cyž praji, zo liča z tym, zo so wone lětsa hišće podpisa. 

Na namjet předsydy Domowiny Dawida Statnika planuje so hišće lětsa zjawny tematiski 

wječor k sorabistice w Lipsku z jednaćelskim direktorom instituta za sorabistiku prof. dr. 

Edwardom Wornarom a dalšimi hosćimi. Hłowne dźe wo to, tak praji Jan Nuk, wujasnić, što 

poprawom wočakujemy a hdźe mamy diferency. 

Dale informowaše Bjarnat Cyž, kiž je tež wiceprezident Federalistiskeje unije europskich 

narodnych skupin (FUEN), wo dźěławosći tuteje mjeńšinoweje organizacije. Mjeztym zo su 

hižo w septembrje w Berlinje běrow za němske mjeńšiny wotewrěli, planuja, w nowembru w 

Brüsselu dalši mjeńšinowy lobby-běrow wotewrěć. Na klětušej hłownej zhromadźiznje FUEN, 

kiž wotměje so wot 18. do 24. meje we Wrócławju, wola tež nowe předsydstwo. Dalši wulki 

projekt budźe třeća EUROPEADA wot 18. do 26. junija w Južnym Tirolu. Serbske aktiwity za 

nju koordinuje přihotowanski wuběrk pod nawodom referenta Domowiny Marka Kowarja. 

Wón wuhódnoći dźensa lětuši XI. mjezynarodny folklorny festiwal. Přichodny festiwal swjeća 

wot 22. do 25. junija 2017 we Łužicy. 

Zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Końcaŕ informowaše wo tym, zo přihotuje so w 

Braniborskej za 2019 reforma zarjadniskich strukturow. Wažne budźe, zo Serbja we 

wuradźowanjach wo tym jednotne stejišćo zastupuja. 

Předsyda załožboweje rady Jan Budar rozprawješe wo aktualnej dźěławosći tutoho gremija, 

mjez druhim wo koncepciji za Serbsku kulturnu informaciju. Zwjazkowe předsydstwo 

wobzamkny, zo so kulturny wuběrk Domowiny z tutej tematiku zaběra a so ze serbskimi 

zastupjerjemi załožboweje rady zetka a sej zhromadne stejišćo wudźěła.  


