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Lubi starši,

česćimy sej Wašu prócu wo wšostronske kubłanje Wašich dźěći. Tutu
zamołwitosć Wam njemóže nichtó wotewzać, tež kubłarki našich pěstowarnjow
nic. My móžemy Wam jenož wšelake pokiwy dawać, zo nawuknu dźěći tak zahe
kaž móžno z druhimi dźěćimi abo dorosćenymi, ale tež z přirodu z česćownosću
a kedźbliwosću wobchadźeć.
Waš přikład, lubi starši, wotbłyšćuje so často w zadźerženju Wašeho dźěsća.
Přećelstwo, lubosć, přichilnosć, schowanosć, wěru a nadźiju njemóžeš sej
nihdźe kupić a scyła nic wunuzować. Tute móžeš sej zdobyć, začuwać abo
nazhonić a dale dawać. Kak my spytamy tute hódnoty Wašim dźěćom na
najwšelakoriše wašnje spřistupnić, to čitaće w tutym lisće.
Přeju Wam rjanu nazymu z Wašimi dźěćimi

Elias Měr ět,ćink, 8 l Čorny młyn
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Woprawdźite přećelstwo a staro-
sćenje, lubosć a přichilnosć,
poćah a zwjazanosć – wšo to su
hódnoty, kotrež njemóžeš za žane
pjenjezy swěta kupić.

towaršnosć

ědkuja. Wot nich je naš

zjawny cyłk žiwy.
Poradźena swójba je dale za
najwjace ludźi žiwjenski cil. Ale
realita je dźensa často steja pod wulkim ćišćom, su přiběrajcy z
łamkami a financnymi starosćemi žiwe. Wjele swójbow njewudźerža tutón ćišć

a připóznaća. A tola nje žadosć za dostojnym žiwjenjom a
poradźenym poćahom čłowjekam po zdaću žadyn měr.

rěbne zarjadnišća w swójskej bliskosći, rumy za swójby, městnosće, hdźež

wone radu a pozbudźowanje namakaja:
swójbne, kubłanske a žiwjenske poradźowarnje, my za wotpočnjenje a
za maćerje a nanow, dźěćaceje a młodźinskeje pomocy, zarjadnišća za
młode maćerje …

Swójby zasłuža sej solidaritu, připóznaće a podpěru. Njech pjenjezy tež swět
wobknježa, swójby so njehodźa zapłaćić. Swójby
zdźerža a posrědkuja hódnoty. woni su městna
žadosće – tež w swojej złamliwosći.

W swójbje
so tajke hódnoty za
posr

hinaša. Swójby

njedostatk da

T su

do kury
institucije

A
runje

pěstowarnje, šule, swójbne srjedźišća,

Swójba poradźi so jenož zhromadnje



1. Kelko ludźi słuša k Wašej swójbje?

2. Što woznamjenja za Was swójba?

4-11 wosobow.

rientacija,Zepěra, o wočakowanje, wjeselo.

K mojej swójbje słušeja mój muž, mojej dwě dźěsći a ja.

je za mnje

swójba wosebit

M

Dokelž je mój muž

jako elektrikar

Hakle wot toho časa, zo sym sama mama,

y wuznam w mojim žiwjenju dóstała.

ój muž a moje dźěći su moje žiwjenje. Woni kuzłaja

mi kóždy dźeń posměwk na mjezwočo, tež hdyž njeje

kóždy dźeń k smjeću. Ale tež tuta woprawdźitosć, tak

ja měnju, słuša w swójbje k tomu. Swójba

woznamjenja za mnje hromadźe dźeržeć a my słušamy

definitiwnje za přeco hromadźe.

wjele na montaži po puću, steji pola nas

tema hladanja dźěći tydźensce k debaće.

Wo tutym pra enju mó e hi o njeli omne strony pjelni – pr nja mysli ka,

hdy r ka „swójba” s u a w zo mand elskemu a d owce. Ma , nan a d o –

móh rjec najmje i a tola najcentralni i d l k, woko o kotreho so dal e,

wjet e kruhi pletu. K swójbje s u a w zo wjace ha mand elski a d o. Kó dy

ma star ich, bratrow a sotry, wowki, d dy, ety, wuje atd. A naposled myslu te

na na eho sw rneho psa, ki s u a móh rjec te k swójbje.

š ž š ž č ć ě č

ž ě ł š ě ź ź ć źěć

ł ńš š źě č ł ž š

š ł š ě č ź źěć ž

š źě ć ž

š ě ž ł š ł ž

Wšojedne kotry kruh, hač najmjeńši abo wulki kruh

swójby rěka za mnje předewšěm: hromadźe dźeržeć,

sebi mjez sobu pomhać, so wo dobro tamnoho

starosćić a cyle jednorje tu być, hdyž će tamny trjeba.

Wjele, wjace hač 10, ke kotrymž

wěsta zhromadnosć a zepěra, kotraž tu stajnje je.

stajny kontakt wobsteji.

Swójba woznamjenja za mnje jara wjele, wutrobita a

K swójbje słušeja mać, nan a 2 dźěsći (5 a 2 lěće). K tomu přińdu pak hišće moja

mać, sotra z mužom a 3 dźěćimi a wnu , mój bratr, mojej přichodnej staršej,

mój swak ze žonu a 4 dźěćimi.

čkom

5 wosobow.

Swójba woznamjenja za mnje skupina ludźi, kotrychž
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Što mysla starši k temje swójba (2.dźěl)



(raz bóle, raz mjenje, ale přeco) lubuješ. Přežiwiš prawidłownje čas z nimi a

dźeržiš kontakt k nim, nic jenož k wěstym přiležnosćam. W ćežkich situacijach so

mjezsobu podpěraš a wopokazaš sej w zrudobje a žarowanju sobuželnosć. Tež w

cyle praktiskich prašenjach wšědneho dnja pomhaš sej mjezsobu. Njedyrbi na

kóždy pad přećelstwo w poprawnym zmysle być. K swójbje słušataj tež dwaj jara

dobrej přećelej.

Swójba je kruh wosobow, kotrež so mjezsobu podpěruja, na kotrychž móžeš so

spušćeć, kotrymž móžeš dowěrjeć a ke kotrymž móžeš so wróćo sćahnyć.

3. Kotru pomoc dóstanjeće w kruhu swójby a zwonka swójby? Je mjezsobna

pomoc we wjesce?

W swójbje dóstanu pomoc w hladanju dźěći a móžu sej nazhonjenja wuměnjeć.

Pěstowarnja začinja pola nas

hižo w 17 hodź. Dźěłam połnje

jako přistajena w zjawnej słuž-

bje na dwěmaj dnjomaj hač do

18 hodź. To nas přeco zaso

před wužadanje. K dohlado-

wanju našich dźěći mamy jenož hišće mojeho nana a moju přichodnu mać. Moja

mać je hižo wumrěła a mój přichodny nan leži w starowni a trjeba našu pomoc.

ój nan dźěła w změnach, tak zo móže jenož kóžde 14 dnjow na dźěći kedźbo-

wać. W druhim tydźenju spyta sej moja přichodna mać tak zarjadować, zo móže

dźěći wotewzać. To njeńdźe bohužel přeco, dokelž ma na zakładźe wjele swój-

skich terminow zrědka čas za swoje wnučki. To je škoda, dokelž je tola jenička

wowka našich dźěći. Za to pak je mój nan ćim angažowaniši, a wosebje naš wulki

so jara wjeseli, hdyž sej dźěd z nim wuleći a hdyž smě pola dźěda přenocować.

Sym jara wjesoła, zo so mój nan tak derje ze swojim wnučkom rozumi a zo ma

naš syn tak hišće druhu lubowanu wosobinu nimo staršeju w bliskosći.

M

Bjeztoho zo chcu přehnawać, chcu raz wulku chwalbu mojej swójbje wuprajić.

Pomoc a podpěru při hladanju dźěsća njemóhła sebi lěpje přeć. Mjez sobu sebi

ja a mandźelski nadawki dźělimoj. A jeli woprawdźe raz hinak njeńdźe, móžeš na

podpěru sotry, maćerje a tež wowki stajnje ličić! Zo móhła mjezsobnu pomoc

we wsy posudźować, je naju dźowka hišće pře mała. W susodstwje pak widźu,

kak dźěći popołdnju zhromadnje hrajkaja. To staršim wěsty swobodny čas

zwostanje, sebi něšto zdźěłać atd. Sym wjesoła, zo je w susodstwje tójšto

młodych swójbow z dźěćimi, z kotrymiž móže naju dźowka w přichodźe

přećelstwa nawjazać.
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Dóstanu kóždy čas podpěru a pomoc, hdyž problemy nastanu. Swójbni bydla w

našej gmejnje.

Dóstanjemy

W zmysle organizowanych gremijow njeje mi ničo znate.

přećelne přirěčowanje a tróšt. Jedyn posłucha na druheho. Hdyž je

něchtó za dźěći trěbny, je přeco něchtó tu. Tež mjezsobna straža domskich je

zaručena.

Mandźelski je powołansce jara zawjazany a dźědaj a wowce kaž tež swójbni

njebydla w Choćebuzu a wokolinje. Tohodla dóstanu mało pomocy.

ak wjace,

dokelž nimam chwile.

Swójbne kružki eksistuja w cyrkwinskej wosadźe. Njewopytuju tute p

4. Eksistuja swójbne kružki we wosadźe abo druhdźe / w

5. Móžeće swójbu a dźěło derje „pod jedyn

kłobuk” přinjesć? Kotre ćeže maće při tym? Kajke

změny bychu trěb

zjawnym žiwjenju?

ne byli?

Swójbne kružki we wosadźe abo tež wuměna mjez młodymi swójbami zda so mi

skerje mjenje intensiwna. Hačrunjež je tu mnoho swójbow we wsy, zetkaš lěd-

ma někoho z wozyčkom, kiž so wuchodźuje. Najskerje leži to tež na tym, zo njeje

Chróšćanska gmejna była dotal kmana, něhdźe centralne hrajkanišćo stworić.

To by po mojim měnjenju k atraktiwiće wsy přinošowało a snadź tež k žiwišej

wuměnje mjez młodymi swójbami – to zetkaš raz toho abo tamneho a trochu

pobachtaš. N e tak, zo ma kóždy sam swoje suwadło a čumpjel na zahrodźe.

To je tež w porjadku, ale někak škoda, zo wjace zhromadnosće njenastanje.

Myslu sebi, zo maš jako mać, kotraž chce zdobom

dobre a spokojace dźěło zwonka „domjaceho a ku-

błanskeho dźěła” wukonjeć, stajnje trochu hubjene

swědomje. Mi dźe so tak, zo bych na jednej stronje

na kóždy pad rady wjace chwile za dźowku měła. Na

druhej stronje pak ma mój muž wjace składnosće,

so wo dźěćo starać a z tym tež móžnosć, wuši zwisk

k dźěsću natwarić a nadawki w kubłanju přewzać.

To je někak tež spokojacy model, kiž ma swoje lěp-

šiny. Njestajnych dźěłowych časow dla je swójbny

management druhdy špagat, im bóle pak wažiš sej

po mojim začuću zhromadny čas, kiž maš.

ětko j

ć

Haj a ně - dobre bychu byli fleksibeln

časy.

e hladanske
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Haj, mi na kóžde wašnje

Wuměna je jara intensiwna a pomocliwa we wjele wěcach, hač wšědny dźeń,

strowota atd.

poradźi so swójbu a dźěło pod jedyn kłobuk dóstać.

Poradźi so jenož zdźěla.

Wuměna z přećelemi, znatymi a staršimi z pěstowarnje je jara intensiwna.
Wona je w tej měrje pomocliwa, zo móžeš sej informacije wo zežiwidłach a
lěkach wuměnić a pokiwy k poskitkam w swobodnym času dóstanješ. Tež

nazhonjenje, zo so tež druhe dźěći raz so tak abo tak wuwija, pomha
začuća wottwarić. Na druhej stronje pak pře wjele informacijo wěsća.

rozhorja,

w tež znje

Jedyn ze staršeju dźěła zwonka. źělny

dźěłowy čas. Časowy ćišć a špatne swědomje stajeja swójske kubłanje do

prašenja. Bych sej dźěłodawarja, wjace časa a

předpisma k rjadowanju dźělneho přistajenja resp. při zastaranju małych dźěći

přała (na př. ozdźiši spočatk dźěła).

Prócujemy so wo d

bóle zrozumjenja zwjazowace

p

6. Kak intensiwna je wuměna mjez młodymi swójbami? Je wona pomocliwa

na polu kubłanja, na medicinskim polu (dźěćace chorosće, šćěpjenje atd.), we

wšědnym žiwjenju?

7. Přejeće sej wjace pomocy, kajku a wot koho?

Lěpje by było generacije přesahowace.

owola.

Za nas jako swójba by rjenje było, hdy bychu wotewrjenske časy w pěstowarni
bóle fleksibelne byli a so dźensnišemu dźěłowemu žiwjenju přiměrili. Wot nas
dźěłopřijimarjow so přeco wjace fleksibelnosće wočakuje, ale date wobstej-
nosće to přeco njed Wotewrjenski čas hač do 18.30 hodź. by nam
planowanje wolóžiło. Hewak so jara wjeselimoj přez to, zo smój pěstowarske
městno za naju dźěsći w našej bliskosći dóstałoj. Našej dźěsći chodźitej jara rady

Wuměna je jara intensiwna we wšěch wobłukach, kotrež dźěći nastupaja. Ale
tež temy kaž strowota, wšědny dźeń, dowol atd. łušejas k tomu.

Wuměna na polu kubłanja stanje so w mojim wobswěće skerje w přećelskich

kruhach, kiž njesteja na kóždy pad w direktnym zwisku z kontaktami we wsy.

Přećelstwa, kiž wobsteja hišće ze šulskeho časa abo tež rozmołwa z kuzinami a

kuzenkami etc., kiž maja dźěći w podobnej starobje, su žórła mjezsobneje

wuměny wo kubłanju, małych a wjetšich starosćach z dźěćimi a wězo tež

dźělenju wjesołych powěsćow. Na mediciniskim polu, wosebje při temje

šćěpjenje a na přikład tež pro a kontra šulska medicina a homeopatija, bych sebi

wjac informacije přała. Při temje šćěpjenje sym so trochu w interneće

informowała, naposled pak sym so na radu dźěćaceje lěkarki spušćała.

Zajimowało by mje pak tež polo homeopatije w kombinaciji ze šulskej medicinu

– dotal pak mi bohužel někak prawy přistup k tomu pobrachuje.
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do pěstowarnje a wjeselitej so, hdyž „smětej” hić. To je na kóncu tež zasłužba
wulkotnych kubłarkow, kotrež so kóždy dźeń lubosćiwje wo našej dźěsći staraja.

Wosebje k wuwiću socialneje kom-
petency je nam pěstowarnja wulka
pomoc. To je mi w našim kubłanju
tež jara wažne, zo so moje dźěći
strowe sebjewědomje wuwija a sej
hrajkajo nowe wěcy wuknu. Chcu
moje dźěći w jich wuwiću podpěrać

a spěchować, ale nic přežadać a
žadyn ćišć natwarić. źěći trjebaja tež swobodny čas za hrajkanje a
tež za lěnjopasenje. Woni njetrjebaja přetaktowany terminowy kalender kaž my
dorosćeni. wukonowej towaršnosći změja sej hišće zahe dosć ćežko.
Dny dźěćatstwa smědźa wosebje wužić a so derje měć.

wukonowy D

W našej

N

, wšojedne kajkich problemach,

nuzach a strachach,

ě, hišće wjace podpěry njetrjebam.

Mojim dźěćom chcu sobu na puć dać, zo při
swójba tu je a hromadźe dźerži a zo je zhromadne žiwjenje

w swójbje wažne a rjane.

„Centralizowane”

izowanju zhromadnych aktiwitow kaž n. p

S („

, bi njeje dowolene – pod

informacije wo poskitkach w swobodnym času a po-
srědkowanje mjez staršimi pěstowarskeje skupiny (na př. w staršiskej
zhromadźiznje) k real ř. płuwanski
kurs, bychu derje byli.

prawnosć, samostatnosć, respekt před druhimi, dodźerženje prawidłow ně

rěka stop” ć žanym wuměnjenjom), dypkownosć,
porjadk dźeržeć, čistosć, wulkomyslnosć.

Haj,

S

wosebje wot mandźelskeho a wot dźědow a wowkow přeju sej wjace
podpěry w dohladowanju dźěći a při wulětach z dźěćimi.

prawnosć, spušćomnosć, wobstajnosć, empatiju, dźiwanje na druheho,
přećelnosć, toleranca, wotewrjenosć za swět, sebjewědomje; zamóžnosć, sej
pozdźišo samostatne měnjenje tworić a swójske stejišćo zastupować móc.

8. Kotre hódnoty a normy chceće Wašim dźěćom dale dać?

S fairness,prawnosć, wjeselo a dźakownosć.

Hódnoty a normy – wysokej a wažnej słowje na kóncu. Ja bych sebi přała a tak

spytamoj tež naju kubłanje wusměrić, zo nawuknje dźowka, kak móžeš sebje-

wědomje swój puć hić a swoje cile zwoprawdźić, při tym pak stajnje přistojny,

pomocliwy a přećelny być. A to najwažniše: nihdy zepěru swójby zabyć a

dowěru do modlitwy njespušćić!
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Prjed ha so d i Ralbi anskeho horta do dowola ze swójbu podachu, móžachu

so woni na wšelakich poskitkach horta wobd li . Nimo toho zarjadowachu so

w zo tež dny, na kotrychž zajimy d i w srjed iš u stejachu.

č ź ć č

ź ć

ź ć ź ć

ě

ě

ě ě

Dźěći móžachu so mjezdruhim

we wušiknosći při jězdźenju z

kolesom wukmanić. Zhromad-

nje ze sobudźěłaćerjom ADAC

natwarichmy kolesowy parcour.

Na kóncu wuznamjenichu so ći

najlěpši šulerjo z wopismom a

medalju.

Dalši dźeń wopytachmy pčołarja knjeza Šołtu w Konjecach. W zajimawej a

hnujacej rozmołwje zeznachu dźěći tak žiwjenje tutych wužitnych zwěrjatkow.

Knjez Šołta wotmołwi na mnohe

prašenja wćipnych dźěći. Woni

mějachu móžnosć, wšelake graty

a škitnu drastu wuspytać a sej

mjedowe wudźěłki kupić.

Dalše tři dny běchmy „Na slědach

Krabata“ po puću. Słyšachmy sta-

wizny, kuzłachmy,

hladachmy film a nóž-

kowachmy do ródneje wsy Kraba-

ta, do Jitka. Wjeršk tydźenja běše cyłodnjowski wulět do Čorneho Chołmca a do

Wulkich Zdźarow. Wot Čorneho młynka, kotryž nas při busu powita, zhonichmy

mnoho zajimaweho wo wjesce. Z nim

podachmy so pěši dale do čorneho młyna.

Krasny bě to napohlad, jako zdaloka hižo

wulke wrota, dwór a wězo hoberski młyn

wuhladachmy. We Wulkich Zdźarach

powita nas pozdźišo Krabat z chlěbom a

selu. Tež wón nam mnoho zajimaweho wo

žiwjenju Krabata powědaše a nas po wsy

wjedźeše.

paslichmy, mo-

lowachmy,

Krasne prózdninske dožiwjenja

team kubłarkow a kubłarjowS
e
r
b
s
k
a
 p

ě
s
t
o
w

a
r
n
ja

„D
r
. 
J

u
r
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 M
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Pjatk, dnja 18.07.2014

kaž tež

a horta

Prěni zaryw bě přićina k

wjeselu a drje symbo-

liske jednanje za rozsud.

Wjesnjanosta Mać i j

Brycka witaše mjez dru-

him sakskeho ministra za

ratarstwo a wobswět

Franka Kupfera a dźako-

waše so předewšěm zapósłancej krajneho sejma Alojsej Mikławškej, kiž je so za

nowotwar pola sakskeho knježerstwa wosebje zasadźował.

Z wobrubichu p symboliski zaryw.

Wuhoto

dopołdnja wotmě so w Chrósćicach swjatočny akt. Tam

při sportnišću ma mjenujcy nowa pěstowarnja ze žłobikom nastać. Po

wjacorych zahubnych zapławjenjach pěstowarnje, jeje hrajkanišća

přijězda a parkowanišća je so gmejna rozsudźiła, tuchwilny dom wopušćić a

blisko zakładneje šule nowu pěstowarnju natwarić. Derje za rozsud na

tutym městnje je tež bliskosć k starowni a k lěsej, kotraž měła so do přichodneho

koncepcionelneho dźěła

zapřijeć.

lóštnymi spěwami ěstowarske dźěći

wacej skupinje drje njebudźetej nowe rumnosće hižo wužiwać móc, ale

młódše dźěći po nimi budu ze swojimi kubłarkami do noweho kubłanišća

přećahnyć. Najbóle drje

so wšitcy wjesela, zo wo-

čakuje so za nowotwar

100 procentowske spě-

chowanje ze srědkami z

programa za wotstronje-

nje škodow po wulkej

wodźe. Za žłobik zarjadu-

ja so 25 městnow; tři

skupiny z 45 městnami

su za pěstowarske dźěći

předwidźane.

Pr aryw za nowu pěstowarnjuěni z

S
erb

ska pěstow
arnja C

h
rósćicy
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Srjedu, 16. julija, wulećachmy sej ze skupinu

Wotrowskich pěstowarskich wotchadnikow

do Małowjelkowskeho błudźišća. W naj-

wjetšim labyrinće N
łudźichmy, ale z pomocu karty cil docp łódnym wobjedźe w

chłódku źechmy sej do Budyskeje hw ćipni

sć ź ći wuwjedźenjam wo hw

ćichmy, čaka
ź ći p apjenka. Klankar, knjez Krawc

p łej scenu. Dź ći sm źachu klanki tež
wupru ć. To so w

ź ći
cokorowe titki na zahrodźe. Z konjacym
zap čcy
po wokołopuću k Wotrowskemu hro-
dźi ću. Tam pokaza jim palčik puć k coko-
rowym titam. To b ći wjeselo, jako dź ći
swoje wulke cokorowe tity namakachu. W
p źeń wuklinča.
Haj, za naju syna započnje so nowy
žiwjenski wotr źe

ć do p źež so w
swójbnej atmosferje derje čujachmy.
Prajimy kubłarkam

łać Bóh.

ěmskeje drje so hdys a

hdys zab ěchmy. Po s

ěd ězdarnje. W

ěhowachu d ě ězdarni a

zeznajomnichu so z někotrymi hwězdnymi wobrazami.

Jako so do pěstowarnje nawró ě
d ě ěstowarnje překw

ředstaji nam w ě ěd

wowa ěm

ředstajenju namakachu w ě

řahom pak podachu so

ě ě

ěstowarni rjany d

ězk. Mnohe lěta wjed

ěstowarnje, hd

na tutym městnje za

w

štomow doj

še na wš

šelakore klanki z ma

š spodobaše. Po

p šitke d

šulscy nowa

š

še

naš pu

šitko zap

Lěćo - čas rjanych dožiwjenjow

S
er

b
sk

a 
pě

st
ow

ar
nj

a
„D

źě
ća

cy
 r

aj
" 

W
ot

ro
w

Wotchadnička šulskich nowačkow

M. Langerowa
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Pućowanje do Kanec k Čórlichecom
Srjedu, 6. awgusta pućowachmy zhromadnje z
dź ćimi do Kanec. Ducy po puću nam dź ći z Kanec
pokazachu, hdźe bydla. Pola Čórlichec pak hižo na nas
čakachu. Zesydachmy so za rjenje p

posn
ź ći sm źachu nukle pomajkać a

so samo na konja sydnyć. Za Čórlichec wowku
zasp

źeń za nas a dź ći.
ły prózdninski čas spytachmy z dź ćimi tak wjele kaž móžno wonka pod

hołym njebjom p ać a tak rjany l ćny čas intensiwnje wužić. Sn

čerstwym pow łodźa.

ě ě

řihotowane blido

a ědachmy. Potom sej dwór a ěrjata

wobhladachmy. D ě ěd

ěwachmy kěrlu . To so wona jara zawjeseli. Bě to

rjany d ě

Přez cy ě
řebyw ě ědachmy

wonka w zahrodce, zabawjachmy, hrajkachmy a paslachmy pod

ětře derje zes

domjace zw

š

štomami. Samo

wobjed nam na

Jako so z dźěćimi wo dowolu rozmołwjachmy,

zrodźi so wot dźěći ideja, w pěstowarni piratowy

swjedźeń přewjesć. Krótkodobnje swjedźeń
planowachmy. Dźěći paslichu sej piratowu

čapku. Kóžde dźěćo je wot doma něšto za

pokładowu křinju sobu přinjesło. Běchu to

mušle, pěsk, kamuški, rjećazki, mórska hwězda,

hable, placki atd. Samo dalokowid bě pódla. Na

zahrodźe natwarichmy sej z módreje krepoweje papjery čołm. Zhromadnje sej

wšě pokłady wobhladachmy a je potom do křinje połožichmy. K zhromadnej

snědani zesydachmy so wšitcy do čołma a přemyslowachmy, kak so najlěpje

jako piraća strowimy. Postrowichmy so z „Piraća ahoj!" Po snědani sej wo

piratach powědachmy, tež wo lubych piratach.

Potom započinachmy z pytanjom pokłada. Přeco 3-4

dźěći křinju z pokładami schowachu. Zbytne dźěći ju

pytachu. Dźěći, kiž křinju namakachu, smědźachu sej

něšto z njeje wzać. Potom pak dyrbješe so k

znowa schowa

řinja

ě wulke wjeselo. ě

ěd ě ěd

ěka, d ě ě ělili,

ě to hódne a do křinje za druhe d ě

ć. To b Dź ći
namakachu stajnje nowy schow. Na kóncu so w

čołma zesydachmy a sej na na
źechmy. Dź ći sm źachu sej swój namakany

pokład sobu domoj wzać. To r ź ći su so wot n čeho dź ž je jim
n ź ći połožili.

šitcy

do šu piratowu kupu

doj

što

š

Piratowy swjedźeń dnja 25. julija

pěstowarski team



W tutym lěće smy sej Krabata za projekt wupytali. Chcychmy tutu

postawu z powědančka Měrćina Nowaka Njechorńskeho dźěćom

předstajić a tróšku zbližić. Snano je to tež staršim pokiw, sej zaso knihu z

dźěćatstwa k rukomaj wzać a w njej počitać. Dźěćom so tuta postawa na kó

Snano hišće lěpje hač róžojta Kit abo wojowar-star z hwězdnišća.

Runje stawizna Krabata je wosebje teritorialnje we Łužicy zapołožena. Mamy

wjacore originalne městnosće. Tak móžachmy po zeznaću stawizny wo Krabaće

z albičanskimi dźěćimi do Jitka, ródneje wsy Krabata, pućować. Z Chróšćan-

skimi dźěćimi běchmy pěši na Krabatow arskim pućiku po puću.

Na dźěćacym swjedźenju za pěsto-

warske dźěći ź junija přewo-

dźeše nas stawizna wo

Čornym młynku a Krabaće. Pućujo

přez lěs a łuki spjelnichu dźěći

wšelake stacije ze zaběrami a

nadawkami wo Krabaće. Nošachu

młynske měchi napřemo, buchu

do zwěrjatow překuzłani abo

zeznachu sami kuzł

Z hortskimi dźěćimi podachmy so ěmaj do Čorneho Chołmca.

ždy

pad lubi. „ ti”

R

ym kolesow

srjed

tohorunja

arske triki.

na dw dnjomaj
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Po puću z Krabatom



Tam nas Čorny młynk we

wjesce witaše. Ow kak smy

so, z busa wulězywši, toho

złeho kuzłarja nastróžili! Ale

powědajo bě nam potom

tola sympatiski a zhro-

madnje běžachmy do

orneho młyna na kromje

wsy. Prawy orny młyn z

tehdyšich časow je drje

jenož hišće rozpadanka, ale

ludźo su nowy natwarili. To njeje jenož młyn, ale cyły wulki dwór samo z

ěhom za wandrowskich. W třoch skupinach přewodźachu nas Čorny młynk,

a zhonichmy tójšto wo dźěle w młynje,

wandrowstwje, serbskich nałožkach a wězo stawizn młodeho Krabata a

hrozneho orneho młynka. Bohužel móžachu ći ludźo w Čornym młynje nam to

wšitko jenož němsce powědać.

towu maćeršćinu bychmy tam

radšo słyšeli.

ležow-

nosć młyna po wobjedźe bě kaž dyr-

domdej do dawnych časow a někotryžkuli

je slědy młynskich abo kuzłarja nadešoł.

Hrajkanišćo zady młyna a

ěd dale do Wulkich Zdźarow, hdźež nas nětko starši Krabat na

nowym wudworu witaše. Z nim podachmy so nóžkujo a rozmołwjejo na stary

wudwor. Po puću pokazowaše nam zajimawe twarjenja we wsy, kotrež maja

něšto z Krabatom činić. Powědaše nam wo jeho stykach k Awgustej Sylnemu a

kak je z pomocu kuzłanja, ale hłownje z pomocu dobrych ludźi-burow zemju w

tutej kónčinje płódnišu sčinił. Widźeli smy tež, dokal je kuzłarsku knihu-koraktor

preč ćisnył a tak kuzłanje zničił. Při słódnym zelowym chlěbje, zelowej

limonadźe, fotografowanju z Krabatom a jeho zajimawych stawizničkach

pozabychmy nimale so na dompuć podać. Tutón dźeń smy nazhonili, zo móže

starodawne zańdźene tež dźensa hišće žiwe być.

Č

Č

Č

źechmy

nócl

stary rjemjeslnik Juro a Hanka po dworje

u

Našu a

Kraba

Za to sydachu k wobjedu prawe serbske

plincy z butranki a k tomu Krabatowa

limonada. Swójske wotkrywanje

e

Z busom j

dožiwjenska šćežka přez lěs a žumpadło z jeho křižemi

a zapadanymi wozami wuwabi wosebity respekt dźěći.
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