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TELEGRAM POLICIJA
Dźiwadłowa dźěłarnička šulerjow
Wodowe Hendrichecy. Dźěłarnička serb-
skeho dźěćaceho dźiwadła wotměwa so
dźensa a jutře we Wodowych Hendri-
checach. Załožba za serbski lud pře-
wjeduje zarjadowanje po dwěmaj lěto-
maj. Na dźěłarničku su wšitke serbske
šule přeprošene. Tam dóstawaja wob-
dźělnicy profesionalne pokiwy, na při-
kład w rytmice abo pantomimje. Nimo
toho předstajeja nazwučowane kruchi. 

Za kemše z bamžom so přizjewić
Bonn. Přizjewjenja za cyłkownje pjeć
Božich mšow z bamžom Benediktom
XVI. we wobłuku jeho wopyta w Něm-
skej kónc septembra budu wot póndźele
móžne. Zajimcy móža tole internetnje
činić abo přez wosadu, kaž Němska bi-
skopska konferenca dźensa zdźěli. Ke-
mše swjećić budźe bamž w Berlinje
(22.09.), Etzelsbachu (23.09.), Erfurće
(24.09.) a Freiburgu (24. a 25.09.). 

Amnesty šwika Němsku
Berlin. Organizacija za zachowanje čło-
wjeskich prawow Amnesty International

kritizuje zadźerženje Němskeje a dalšich
krajow Europskeje unije w zwisku z ćě-
kancami ze sewjerneje Afriki. Njewot-
powěduje zasadam prawniskeho stata,
ćěkancow cyle jednorje zaso wróćo
pósłać, bjeztoho zo bychu so přičiny
za móžny azyl scyła pruwowali, rěka
w najnowšej kóždolětnej rozprawje, ko-
truž dźensa w Berlinje předstajichu. 

Petersen wopušći Energiju
Choćebuz. Najwuspěšniši třělc ko-
parskeho druheho zwjazkoweho ligista
Energije Choćebuz Nils Petersen póń-
dźe k němskemu koparskemu rekord-
nemu mištrej. Bayern Mnichow je z nim
třilětne zrěčenje wujednał. 22lětny ma
we Łužicy hišće zrěčenje hač do lěta
2014 a je w tutej sezonje 24 wrotow
docpěł. Energija dóstanje za njeho pječa
2,8 milionow eurow. 

Z Kanady k Łužiskim liškam
Běła Woda. Pola lodohokejoweho dru-
heho zwjazkoweho ligista w Běłej Wo-
dźe budźe přichodne hrajne lěto Kana-
dźan Ian Lowe sobu za pukom honić.
Lowe přińdźe z najwyšeje sewjero-
ameriskeje uniwersitneje a collegeoweje
ligi. 24lětny dóstanje najprjedy probowe
zrěčenje hač do kónca septembra. To
zdźěli wčera rěčnik Łužiskich liškow. 

MIDAS chce so ze strukturnej debatu we Łužicy zaběrać

Nowinam lěpšinu z turizma
Bozen (SN/JaW). Zjednoćenstwo dźe-
nikow europskich narodnych mjeńšin
MIDAS ma na kontinenće a po cyłym
swěće sylny hłós. To bě krótki a jadri-
wy rezimej prezidenta MIDAS Tonija
Ebnera wo dźesaćlětnej dźěławosći orga-
nizacije. „Mamy tuchwilu 30 sobusta-
wow, a tendenca stupa“, rjekny Ebner
dźensa na spočatku třidnjowskeje hłow-
neje zhromadźizny MIDAS w južnotirol-
skim Bozenje. Zjednoćenstwu přisłuša
tež wječornik Serbske Nowiny.

Prezident MIDAS skedźbni zdobom
na to, zo je zakład wuspěcha zwjazanosć
nowin narodnych mjeńšin. „Mamy jena-
ke problemy a móžemy je zhromadnje
rozrisać a sej mjez sobu pomhać.“ Přewšo
zwjeseleny bě Ebner, zo wobdźěla so
na lětušim zetkanju zastupjer italskeho
knježerstwa dr. Fulvio Testi, wšako knje-
žerstwo jara na mjeńšiny w swojim kraju
dźiwa a je podpěruje. We witanskich

słowach je regionalny rada za mjeńši-
nowe rěče awtonomneho regiona Tren-
tino-Južny Tirol Florian Mussner, při-
słušnik mjeńšiny Ladinow, přitomnych
namołwjał „etniskemu ekstremizmej
a šćuwanju zadźěwać“.

Wobdźělnicy wěnowachu so dźensa
turizmej w mjeńšinowych regionach
a kulturnej mnohotnosći. Při tym zwěsći
nawoda Instituta za regionalne wuwiće
w Bozenje Harald Pechlaner, zo móža
narodne mjeńšiny a wosebje jich nowiny
z turizma a jeho wuwića na městnje jara
profitować. To zbudźi mjeńšu diskusiju
wo etosu nowin a wo wabjenju. Mnozy
přitomni zwuraznichu swoje wobmy-
slenja, wšako ličby nakłada turistikarjow
k wozjewjenu wabjenskich nawěškow
zwjetša njepohnuwaja. „Chcu wšo za to
činić, zo wuwija južnotirolscy turistikarjo
zajim, tež w Serbskich Nowinach za naš

(Dale na stronje  2)

CD „Ja Słowjan sym“ předstajena

Spěwar a chórowy nawoda Michał Jan-
ca je wčera w Budyskim NSLDź hro-
madźe z Johnom Petrikom ze Załožby
za serbski lud nowu CD „Alfons Janca –
Ja Słowjan sym“ předstajił. Syn 1989
zemrěteho komponista bě wuběr sinfo-
niskich twórbow nana zestajił. Wjetšina
z nich bu loni z chórom a rozšěrjenym

orchestrom SLA znowa nahrawana.
(Čitajće na str. 2.) Foto: SN/M. Bulank

Znowa so paliło
Po tym zo bě so wčera rano w Bisko-
picach štomowy domčk wotpalił, dyr-
bjachu tam dźensa rano znowa wobor-
nikow wołać. Tónraz paleše so krótko
po połnocy zahrodowy domčk na Bi-
skopskej. 14 wohnjowych wobornikow
bě zasadźenych. Wěcnu škodu trochuje
policija na něhdźe 5 000 eurow. 

Dwaj zranjenaj a skóncowane awto
su wuslědk wobchadneho njezboža wče-
ra nawječor na S 101 mjez Hornim
Wujězdom a Zejicami. 21lětna wodźer-
ka Fiata bě do směra na Zejicy po puću,
jako wona w prawej křiwicy swoje
jězdźidło pod kontrolu njeměješe. Žona
zajědźe z puća, awto so zwróći a wosta
hakle na polu stejo. Młoda žona a sobu
jěducy muž so zraništaj, na Fiaće nasta
něhdźe 5 000 eurow škody.

www.serbske-nowiny.de

Najstarši dopokaz delnjoserbšćiny prezentowali

„Ach moyo luba lupka“
Zhorjelc (SN/CoR). Najstarši dopokaz
delnjoserbšćiny je wuznaće lubosće.
W Zhorjelskim biskopskim ordinariaće
prezentowachu dźensa rukopis z lěta
1510 z nakromnej noticku „Ach moyo
luba lupka / biß weßola thy sy / my luba“. 

„To je hotowa sensacija, ćim bóle,
dokelž jedna so wo jeničku zachowanu
knihu z něhdyšeho klóštra domini-
kanow we Łukowje“, rjekny nawoda
Lipšćanskeho centruma za rukopisy
dr. Christoph Mackert w Zhorjelcu. 

Prelat a bywši farar Peter Canisius
Birkner słyšeše před pjeć lětami před-
nošk dr. Mackerta wo historiskich ru-
kopisach a přeprosy jeho, wobhladać sej
staru biblioteku na farskej łubi w Ja-
worniku. Zahorjeny wo srjedźowěkow-
skej knihowni je wědomostnik spisy
we wobłuku slědźerskeho projekta

w rukopisowym centrumje Lipšćanske-
je uniwersitneje biblioteki přepytował,
mjez nimi tež knihu ze 16. lětstotka. 

Rukopis pochadźa z Łukowa, wot lěta
1492 jedneje ze stolicow Delnjeje Łužicy.
Dokument wopřijima 280 stron, dwěsćě
z nich je z psalmami popisanych. Naj-
skerje słužeše studentam jako wučbnica.
Při přepytowanju wotkry Matthias Eifler
z rukopisoweho centruma mjez rysowan-
kimi a němskimi přisłowami na kromje
tež słowjansku noticku k wjeršej łaćon-
skeje komedije „Andria“. Wón wobroći
so na nawodu Instituta za slawistiku Lip-
šćanskeje uniwersity prof. dr. Edwarda
Wornarja. A tón hódančko zwuhóda,
identifikujo rěč jako delnjoserbšćinu. 

Wědomostnicy su mjeztym připowě-
dźili dalše knihi Jaworniskeje farskeje
biblioteki přeslědźić chcyć. 

„Ach moyo luba lupka, biß weßola, thy sy my luba“ rěka najstarši dopokaz
delnjoserbšćiny. Noticku na kromje su w rukopisu z lěta 1510 namakali, kotryž
pochadźa z něhdyšeho klóštra dominikanow we Łukowje a słužeše najskerje stu-
dentam jako wučbnica  łaćonšćiny. Foto: Raphael Schmidt

Wšitcy šulerjo na serbskim swjedźenju wobdźěleni

Rěčne kmanosće dopokazali

Z wučerku Danielu Lyskowej (zady) staj šulerjej Paul
Köppen a Robin Bramke girlandu wiłoj. Foto: FAG

Slepo (SN/MiR). Na žurli Slepjanskeho
kulturneho centruma klinčachu dźensa
dopołdnja zwuki bubonow a gitary. Šul-
ska band Fight zwučowaše pod nawo-
dom Marka Njeka za swój wustup.

Na prěnim poschodźe basnjachu šule-
rjo jědnaćinki. Wučerka Sabina Juren-
cec jich pohonjowaše, so serbskorěčnje
z temu „Meja“ rozestajeć. Na Slepjan-
skim 6. srjedźnošulskim dnju wobdźě-
lichu so wšitcy šulerjo, serbšćinarjo a tež
ći, kotřiž serbsce njewuknu. „Swjedźeń
skutkuje kaž móst
mjez šulerskimaj sku-
pinomaj. Serbšćinu
njewuknjacy chcedźa
so na serbskich wjerš-
kach šule sobu wob-
dźělić“, zwurazni šul-
ski nawoda Wolfgang
Goldstein. Marlen
Rudolph a Carolin
Raak z 8. lětnika tole
wobkrućištej. „Dźer-
žimy hromadźe, wšo-
jedne hač serbsce wu-
knjemy abo nic.“ Wo-
bě so na wučbje serb-
šćiny njewobdźělatej.

Na farskej zahro-
dźe wubědźowachu
so skupiny w rězanju
drjewa a trochowachu

starobu drjewowych kuluchow. W bróžni
wuspytachu so pod nawodom Floria-
na Kaulfürsta w hudźbnym stilu beat-
boxing. Kwis, při kotrymž mějachu šule-
rjo němske pomjenowanja rostlin k serb-
skim přirjadować, běše mnohim wulke
wužadanje. Nimo toho nazwučowachu
šulerjo mejskej reji.

Zakónčenje swjedźenja dožiwichu
wobdźělnicy zhromadnje z programom
skupiny Fight a wšitkich šulerjow wo-
přijacym beatboxingom. 

ROZMYSLOWANE

Janek Wowčer

Na lochke ramjo njebrać
Na mytowanju dobyćerjow wubědźowa-
nja „Rěčam přichilena komuna – Serbska
rěč je žiwa“ w Grodku dožiwich, kak
wažne je serbsku rěč a kulturu spěcho-
wać. Derje, zo pohnuwa něchtó tež statne
instancy našu maćeršćinu dale a časćišo
w zjawnosći nałožować. Prawje tež je,
zo so prócowanja gmejnow wo serbšćinu
w zjawnosći na wosebite wašnje hono-
ruja. Dale tak, přiwołam serbskimaj ra-
domaj Sakskeje a Braniborskeje, kotrejž
stej akciju druhi raz přewjedłoj. Škoda
jeno, zo tójšto gmejnow, tež ze žra serb-
skeho sydlenskeho ruma, wubědźowanje
tak chutnje njebjerje. Maja je po mojim
začuwanju skerje za poćeženje. Škoda!
Ale raz sprawnje: Je da woprawdźe tak
ćežko w času moderneje techniki swoje
aktiwity pisomnje a z wobrazami doku-
mentować a jury zapodać? Naša maćer-
šćina je najdrohotniše kubło, kotrež ma-
my. Je-li rěč zašła, pozhubja so identita
a z njej cyły naš serbski lud. Njeměli tuž
tajke iniciatiwy na lochke ramjo brać. 

Předewšěm sej tole wuwědomich, jako
sakski zastupjer Martin Modschiedler
swoju narěč dźeržeše. Po jeho słowach
je rěč domizna, duchowna póda serb-
skeje kultury a nošer tradicijow. Wón
skedźbni tež na to, zo steji sobu na čole
Sakskeje Serb. Nimo toho rěčnik wu-
zběhny, zo je prezident krajneho sejma
dr. Matthias Rößler – za čas jeho skut-
kowanja jako kultusowy minister bu naj-
wjace šulow w Sakskej zawrjenych –
serbsku rěč a kulturu jako „jednu z naj-
wyšich hódnotow sakskeje wustawy“
wuzběhnył. Słyšo tute słowa myslach
na zawrjenje Chróšćanskeje šule a na to,
što dale budźe. Ryzy fakt, zo Serb sobu
na čole Sakskeje steji, a wosebitosć serb-
šćiny jeje zachowanju a wuwiwanju nje-
polěkuje. Tu dyrbi so wjace stać, wose-
bje ze stron stata. Bychu-li politikarjo
sprawnje ze Serbami měnili, njebychu so
na zjawnych zarjadowanjach z jich rěču
sławili a ju stajnje jako wosebitosć wu-
zběhowali, na tamnym boku pak serbske
šule zawěrali a jednotliwe lětniki nje-
přizwoleli. Ně, bychu so skerje widźom-
nje za Serbow zasadźeli a swoju dotalnu
politiku na dobro serbšćiny změnili.
Wostanje-li Sakska při swojej tuchwilnej
kubłanskej politice, so prašam, z čim
chcedźa so hordźić a što jako jónkrótnosć
Sakskeje wuzběhować, hdyž serbskeje
rěče a kultury hižo njebudźe?

měnjate
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