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TELEGRAM POLICIJA
Kulturne towarstwo załožili
Njebjelčicy. Dźewjeć zajimcow je pjatk
w Njebjelčicach załožiło kulturne to-
warstwo Při Krabatowym kamjenju/
Steinleicht. Předsydka towarstwa je Ser-
bowka Judit Žurec, jeje zastupjer Markus
Herold. Čłonojo chcedźa so wo to starać,
zo přicpěwaja ludźo wuměłskemu two-
rjenju w Miłočanskej skale dale a wjetšu
hódnotu. Zapřijeć chcedźa přiběrajcy
dźěło z dźěćimi a młodźinu. 

Šulskej zahrodźe mytowanej
Drježdźany. Sakska je tež lětsa zaso naj-
rjeńše šulske zahrody kraja wuznamje-
niła. Nad mytom 2 500 eurow smětej so
zakładna šula w Schöpstalu pola Zho-
rjelca a srjedźna šula „Karl Marx“ w Lip-
sku wjeselić. Za finale bě so dźesać šulow
kwalifikowało. Jury njehódnoćeše naj-
wjetše wunoški zahrodow, ale cyłkowny
napohlad zwonkašulskeho areala. Na wu-
bědźowanju wobdźěli so 140 šulow. 

Swjeća dźesać lět 2plus
Slepo. „Swět bajow“ je hesło projekto-
wych dnjow na Slepjanskej zakładnej

šuli. Dźensa a jutře poskića tam wuměłča
Regina Hermann dźěłarničku w two-
rjenju klankowych bajowych postawow.
Swjedźeń zakónči so srjedu ze swje-
dźenskim zarjadowanjom w tamnišim
Serbskim kulturnym centrumje. Na nim
chce so mjez druhim městopředsydka
Domowiny Zala Cyžowa wobdźělić. 

65. róčnicu wuswobodźenja Łužicy a Kamjenca wopominachu wobydlerjo Lessin-
goweho města minjeny pjatk. Na wopomnišću za padłych sowjetskich wojakow při
Pastwinej horje połožištaj wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan) a wokrjesna
radźićelka Lěwicy Regina Schulz (wotlěwa) wěncaj. (Hlej 2. stronu.) Foto: D. Schäfer

Mišterski swjedźeń pola Bayerow
Mnichow. Němski rekordny koparski
mišter Bayern Mnichow je wčera na bal-
konje Mnichowskeje radnicy mištersku
šklu prezentował. Wjace hač 100 000
ludźi wobrubješe hasy města při awto-
wym korsu mustwa. Za němskeho re-
kordneho mištra bě to 22. titl jako něm-
ski mišter před Schalke 04 a Werderom
Bremen, kiž ma za champions league
hišće relegacisku hru. 

Smjertny wopor na Rennsteigu 
Schmiedefeld. Prěni smjertny wopor na
tradicionalnym Rennsteigowym wubě-
dźowanju bě kónc tydźenja zrudźacy
podawk. 65lětny Erfurtski sportowc je
so na swójbnym pućowanju po štyrjoch
ze 17 kilometrow zwjezł. Najebać hny-
domnu prěnju pomoc zamó nuzowy
lěkar jenož hišće jeho smjerć zwěsćić.
Na lětušim 38. Rennsteigowym běhu
wobdźělichu so 13 903 sportowcy. 

Wopity ćeknyć chcył
Wšu přičinu před policiju ćěkać měješe
pjatk popołdnju 42lětny muž we Łazu.
Jako chcychu zastojnicy jeho Renault
zadźeržeć a kontrolować, stupi wodźer
na płun a smaleše wotsal. Na Młynskej
drje wón zaso zasta, jako pak policisća
k njemu přistupichu, wón znowa wotjě-
dźe a při tym policajske awto kaž tež
parkowacy Rover wobškodźi. W dalšim
běhu ćěkańcy přełama 42lětny železnu
zawěru, na kóncu puća wšak jeho po-
licisća tola lepichu. Nětko pytnychu
woni tež přičinu ćěkanja, přetož alko-
holowa chorhojčka muža jim hižo na-
přećo stupaše. Zwěsćichu pola njeho
2,8 promilow alkohola w kreji. Jeho
jězbnu dowolnosć sej zastojnicy hny-
dom wobchowachu, dalše konsekwency
sudniskeho razu zawěsće sćěhuja.

45. Wojerowske hudźbne dny skónčene

Dušu twórbow zaklinčeć dali
Wojerecy (DG/SN). Z koncertom Wo-
jerowskeho sinfoniskeho orchestra pod
nawodom Lutza Michlenza su so wčera
45. Wojerowske hudźbne dny skónčili.
Hercy zamóchu přitomnych w nimale
wupředatej Łužiskej hali widźomnje
zahorić. 

Twórby ruskeju komponistow Sergeja
Rachmaninowa, Nikolaja Rimskeho-
Korsakowa a čěskeho Antonína Dvo-
řáka spožčichu koncertej słowjansku
notu. Nimo toho zaklinča tež „Concerto
za kontrabas“ Italčana Giovannija Bot-
terinija ze solistom Svenom Rösselom.

Koncerty Wojerowskeho sinfoniskeho
orchestra su hižo lětdźesatki ze swojimi
naročnymi twórbami wjeršk kóždolětne-
ho festiwala w Zusowym měsće. Kóždo-
lětnje přidružeja so tuchwilnym čłonam
ćělesa hudźbneje šule, kotraž so stajnje

zaso wo dorost stara, něhdyši hudźbnicy
cyłka. Wobdźiwanjahódne je, z kotrej
zrałosću sej młodźi instrumentalisća
hudźbu stilej přiměrjenu a wuměłsce
na wysokim niwowje přiswojeja. Hač so-
listisce, w orchestrowych registrach abo
w cyłkownym zwuku zamóchu woni
z dynamiku, wěstym přiwzaćom měnja-
cych rytmow a melodiki dušu twórbow
zaklinčeć dać a publikum wobkuzłać.

Hosćo zakónčaceho koncerta běchu
tak zahorjeni, zo wuměłcow bjez při-
dawka hić njedachu. Samo „brawo-wo-
łanja“ běchu słyšeć. Dołhi přiklesk bě
młodym hudźbnikam runje tak kaž za-
łožerjej a wjelelětnemu nawodźe orche-
stra Lutzej Michlenzej wěnowany, kotryž
cyłk z wysokim narokom stajnje zaso
k wuběrnym wukonam wjedźe. To je
wčerawši koncert znowa dopokazał. 

Mać, syn a wnučka zhromadnje wustajeja

Wórša Lanzyna, jeje wnučka Franzi-
ska a syn Ulrich wustajeja wot wčera-
wšeho w nowej přehladce Njeswačan-
skeje Małeje galerije swoje wuměłske
twórby. Widźeć su akwarele, kaligrafije
a rysowanki runje tak kaž fotografije
a keramika. Wustajeńca tworićelskich
wukonow třoch generacijow Langec

swójby je hižo wjele zajimcow přiwa-
biła. (Hlej tež 4. stronu.) Foto: F. Šołta
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Wjetšina mjeńšinu
ignoruje

Zašły tydźeń wotmě so w litawskej sto-
licy Vilnius lětna generalna zhroma-
dźizna zjednoćenstwa nowin w mjeńši-
nowych a regionalnych rěčach MIDAS.
Organizacija swjeći lětsa dźesaćlětne
wobstaće. Milenka Rječcyna je so ze se-
kretarom MIDAS Güntherom Rautzom
rozmołwjała. 

Kak je k tomu dóšło, zo so konferenca
w nowym kraju Europskeje unije a zdo-
bom pola pólskeje mjeńšiny w Litawskej
přewjedźe?

G. Rautz: Z konferencu pola pólskeje
mjeńšiny w Litawskej chcychmy wose-
bite znamjo sadźić. Nowina Kurier Wi-
leński, kotraž wuchadźa w pólskej rěči,
ma kóžde lěto znowa wo financne
srědki wojować. Loni bě wona připo-
wědźiła, zo jej Pólska podpěru skrótši.
Na zbožo so to njesta. Přiwšěm tutón
strach po cyłej wuchodnej Europje, pola
mjeńšiny w Słowakskej runje tak kaž w
Madźarskej a Rumunskej dale wobsteji.

Kak sće tutu situaciju na městnje dožiwili?

G. Rautz: Konferenca bě přewšo wu-
spěšna. Smy wobšěrnje wo tym zhonili,
pod kotrymi wuměnjenjemi su Polacy
jako mjeńšina w Litawskej žiwi. Kurier
Wileński ćišća na přikład w awtowej
dźěłarni. Dožiwichmy pak tež ignorancu
wjetšiny nad mjeńšinu. Na nowinarskej
konferency je so ze stron wjetšiny jenož
Baltiska powěsćowa agentura wobdźěliła.
Pódla běštaj mjez druhim ruska telewizija
a zastupjer w Litawskej bydlaceje židow-
skeje mjeńšiny. Hdyž na přikład 3 000
Polakow we Vilniusu demonstruje, njeje
to medijam wjetšiny ani powěsće hódne. 

Kotre konsekwency z toho sćehnjeće?

G. Rautz: Přichodne dny dóstanu naši
čłonojo list, kotryž sćelemy mjez dru-
him tež litawskim politikarjam. W pis-
mje sej žadamy, zo maja woni wobzam-
knjenja Europskeje unije k dosahace-
mu spěchowanju europskich mjeńšin,
na přikład rěče, wobkedźbować. 

Štó je lětsa myće dóstał?

G. Rautz: Słowakski žurnalist Stefan
Hrib z tydźenika Týždeň přija žurnalisti-
ske myto Otta von Habsburga a žurnalist
madźarskorěčneho dźenika Bihari Naplo
w Rumunskej Örs Szeghalmi žurnalisti-
ske myto MIDAS. Wutrobny dźak!

INTERVIEW Nowa wustajeńca w Budyskim Serbskim muzeju 

Plakaty su dokumenty časa
Budyšin (ML/SN). Něhdźe sto plaka-
tow wot lěta 1945 do 1990 z dohromady
1 700 w magacinach Serbskeho muzeja
móža sej wopytowarjo wosebiteje wu-
stajeńcy wot wčerawšeho hač do 3. ok-
tobra wobhladać. „Plakat! Doba NDR
w plakatowej zběrce Serbskeho muzeja“
rěka zajimawa pokazka wo njewšědnych
wuměłstwowych časowych swědkach.
„Njesmjertnosć plakata wobsteji drje
w jeho estetice a w zamóžnosći, stawizny
a stawiznički powědać móc, daloko přez
čas a lěto, w kotrymž je swojemu po-
stajenemu zaměrej słužił.“ Tole rjekny
kuratorka Christina Boguszowa wčera
w swojich zawodnych słowach.

Direktor muzeja Tomasz Nawka po-
kaza při wotewrjenju tež na wuswobo-
dźenje našeho ludu z fašizma před 65
lětami. Duch powójnskich lět wotbły-

šćuje so w najstaršich eksponatach, kaž
na 1945 w Čěskej zhotowjenym plaka-
će w serbskej a ruskej rěči „Třista milio-
now Słowjanow dźe z nami!“ a w na-
mołwje za wopyt Radworskeho zjězda
1946. Za Nawku rěka hesło pokazki
„Ze zańdźenosće nazhonjenjow čerpajo
zmužiće skutkować w přitomnosći a nje-
zhubić nadźiju do přichoda“. Tójšto pla-
katow su wuměłcy kaž Měrćin Nowak-
Njechorński, Horst Šlosar, Langec man-
dźelskaj, Jan Hanski a Eberhard Kahle
stworili. Plakaty njewěnuja so jeničce
politiskim a Domowinskim podawkam,
ale wabja tež za serbske knihi, za wopyty
předstajenjow NSLDź a kulturnych swje-
dźenjow. Dźiwadźelnik Měrko Brankačk
z medleyjom spěwow z časa NDR a pia-
nist Tasso Schille z NSLDź wotewrjenje
wustajeńcy wuběrnje wobrubištaj. 

Portretowy koncert za basnika Benedikta Dyrlicha

Profesionalne wuměłstwo wažne

Moderator koncerta, intendant SLA
Wolfgang Rögner (naprawo), wupraji
Benediktej Dyrlichej dźak za jeho wu-
měłske tworjenje. Foto: SN/M. Bulank

Budyšin (SN/AW). Portretowy koncert
składnostnje 60. narodnin Benedikta
Dyrlicha sobotu w Budyšinje je SLA
prěni raz za basnika wuhotował. Mode-
rator Wolfgang Rögner skedźbni w roz-
mołwje z jubilarom-poetom na wuznam
jeho lyriki tež za serbske hudźbne two-
rjenje. Něhdźe połsta připosłucharjow
sej tole na koncerće wuwědomi.

Wurězki ze serbskeje baletneje opery
Detlefa Kobjele „Fantazija na Lubinje“ –
tekst Bernda Köllingera bě Dyrlich ze-
serbšćił a jemu dał identifikaciju, na ko-
trejež zakładźe móžeše komponist, kaž
w rozmołwje zwurazni, swojej hudźbje
serbsku dušu spožčić – zaklinčachu
na spočatku a na kóncu koncerta. Chór
a orchester SLA pod nawodom Dietera
Kempy připosłucharstwo zahorištej a po-
kazaštej, što profesionalne wuměłstwo
za přichod serbskeje kultury woznamje-
nja. Tole tež Benedikt Dyrlich a Detlef
Kobjela w rozmołwje z moderatorom
jasnje zwurazništaj. Dyrlichowe basni-
stwo, z přikładami serbsce a němsce wot
dźiwadźelnika Mariana Bulanka před-
njesene, je hosćom z humorom, satiru,
lubosću a namołwu wutroby zhrěło. Tole
tež z hudźbu dalšich komponistow zjed-
noćene bě jim njezapomnite dožiwjenje.
Baseń „Bekenntnis A“ je ze swojej šiba-
łosću w Janu Cyžu praweho komponista
namakała. Sobotu zaklinča tuta twórba
prěni króć za sopran, wuběrnje inter-

pretowana wot Romy Petrick. Tež baseń
„Liebeslied“, zhudźbnjena wot Liany
Bertókoweje a spěwana wot tenora SLA

udovíta Matiaška, lubosć hłuboko zwu-
razni. Komponistaj Cyž a Bertókowa
chwaleštaj sej poetiskosć a čerstwosć rěče
Dyrlicha tež za swoje hudźbne tworjenje.

Scyła koncert wopytowarjam wuwědo-
mi, kak wažna serbska poezija tež z hudźbu
zwjazana za duchowne traće serbstwa je.
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