
PÓNDŹELU, 17. OKTOBRA 2011 strona 2SERBSKE NOWINY

SERBSKE NOWINY
Wudawaja so w Domowina-Verlag GmbH
Ludowym nakładnistwje Domowina.

Jednaćelka: Marka Maćijowa

Spěchowane wot Załožby za serbski lud, kotraž dó-
stawa lětnje přiražki Zwjazka, Swobodneho stata
Sakskeje a Kraja Braniborskeje.

Šefredaktor: Janek Wowčer 577 232/33
Naměstnik šefredaktora: Axel Arlt 577 238

Zamołwitaj redaktoraj w zmysle nowinarskeho za-
konja: J. Wowčer: kultura, lokalka, sport, fota
a přiłohi; A. Arlt: politika, hospodarstwo, cyrkwinske
naležnosće, dopisy a wosebite přiłohi.

Adresa redakcije a nakładnistwa:
Sukelnska 27, 02625 Budyšin
Adresse der Redaktion und des Verlages:
Tuchmacherstraße 27, 02625 Bautzen

Zamołw. za rozšěrjenje: Manja Bujnowska 577 262;

Předań nawěškow: Lucija Rubinowa 577 220.

Ćišć: Lausitzer Druckhaus GmbH, Łužiska ćišćernja,
Hornčerska 35, 02625 Budyšin

Postvertriebsnummer: 2B 2560 B

SERBSKE NOWINY wuchadźeja pjeć króć wob
tydźeń. – W padźe wyšeje mocy abo dźěłoweho boja
njewobsteji žadanje dodawanja abo zarunanja. – Za
nawěški płaći płaćiznowa lisćina čo. 11 z 01. 10.
2007. – Za njepožadane manuskripty njerukujemy.

Zwonka redakciskeho časa docpějeće nas přez tele-
fonowy wotmołwjak, faks a e-mail:
tel.: 03591 / 577 232 faks: 03591 / 577 202
e-mail: redaktion@serbske-nowiny.de
www.serbske-nowiny.de

Roznošowanski 0160 / 90 92 04 51
serwis abo 03 59 33 / 3 10 23

ŁUŽICA

Syrisku z ligi
njewuzamknu

Kairo (dpa/SN/K). Na swojim wurjad-
nym posedźenju w egyptowskej stolicy
njejsu so wonkowni ministrojo Arabskeje
ligi na to dojednać zamóhli, čłonstwu
Syriskeje nachwilnje dać wotpočnyć. To-
le je generalny sekretar ligi Nabil al-Arabi
dźensa w nocy wobkrućił. Wobdźěleni
ministrojo syriske knježerstwo preziden-
ta Bashara al-Assada jeničce namołwjeja,
z „narodnym dialogom“ z opoziciju, kiž
měł so w běhu dweju tydźenjow w Kairu
wotměć, w kraju zakónčić nałožowanje
namocy. Raznišo přećiwo Syriskej postu-
pować su pječa Jemen, Algeriska, Sudan
a Libanon wotpokazali. Hač na Libanon
su to wšo staty z knježerstwami, kotrymž
swójska ludnosć njedowěrja. Po trocho-
wanju UNO je wot spočatka protestow
w měrcu wjace hač 3 000 ludźi žiwjenje
přisadźiło. 

TO A TAMNE

Přiwisnicy hibanja Attac, kotrež kritizuje
globalizowanje, su w nocy w stanach
před Europskej centralnej banku (EZB)
a w susodnym parku wutrali. Policija
naliči 70 wobdźělnikow, čłon Attac rěči
wo 150 ludźoch. Najprjedy jónu chcedźa
tam hač do srjedy wostać. Sobotu su dalše
protesty předwidźane. Tež w USA, Ital-
skej a Španiskej su tysacy přećiwo po-
stupowanju bankow protestowali. 

Při přeslědźenju 290 milionow lět stareho
kamjentneho lěsa su wědomostnicy derje
zdźeržany korjeń namakali. Nawoda
wurywanjow Ralph Kretzschmar rěči
samo wo jónkrótnej namakance. Ko-
rjeń, kotryž je jara wulki, su wědomost-
nicy we hłubokosći pjeć metrow našli.
Nětko chcedźa jón hromadźe ze zdón-
kom analyzować. 

Na wšě 50 hosći třěšneho zwjazka narodneje mjeńšiny Danow w Južnym Schleswigu Sydslesvigsk Forening je tuchwilu na wopyće
we Łužicy. Dźensa dopołdnja poda jim Jurij Łušćanski krótki dohlad do serbskich stawiznow a wo dźěławosći Domowiny.
Wědomostna sobudźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ Manuela Smolina rozprawješe jim wo šulstwje a dwurěčnym kubłanju.
Na to pobychu woni w Serbskim muzeju. Jutře podadźa so do Delnjeje Łužicy a pjatk pojědu do Zhorjelca a Zgorzeleca. Delegaciju
nawjeduje Tine Andresen, čłonka předsydstwa Sydslesvigsk Forening. Foto: SN/M. Bulank

Witaja studentow 
Choćebuz (dpa/SN/ch). Na Braniborskej
techniskej uniwersiće (BTU) Choćebuz
witaja dźensa wječor oficialnje wukraj-
nych studentow. Akademiski wukrajny
zarjad BTU wuhotuje swjatočnosć z kul-
turnym programom mjezynarodnych
studentow a z kulinariskimi chłóšćenka-
mi. Tak předstaja so mjez druhim reje
a wašnja z Łužicy. Za čas zarjadowanja
dóstanu nowi studenća wažne informa-
cije. Towarstwa a wysokošulske skupiny
so předstaja. Za zymski semester 2011/12
je so na uniwersiće dotal wjace hač dwě-
sćě nowych studentow z wjace hač połsta
krajow zapisało. 

Darićeljo kreje počesćeni
Lubnjow (dpa/SN/ch). Němski čerwjeny
křiž (DRK) je sobotu w Lubnjowje 67
južnych Braniborčanow z wopismom
a čestnym znamješkom počesćił, kotřiž
běchu znajmjeńša sto króć krej abo plas-
ma darili. „Darićeljo kreje su wuchowarjo
žiwjenja“, rěka w zdźělence DRK krejda-
rjenskeje słužby wuchod. W regionach
Berlin, Braniborska a Sakska, kotrež za-
staruje DRK krejdarjenska słužba wu-
chod, trjebaja wšědnje něhdźe 1 500
krejnych konserwow, štož je 750 litrow
kreje. Hižo před měsacom bu 114 dariće-
low kreje ze sewjerozapadneje Brani-
borskeje za swój wjelelětny angažement
počesćenych.

Móst přepodali
Mužakow (dpa/SN/ch). Po wjace hač 66
lětach su dźensa popołdnju w Mužakow-
skim parku znowanatwarjeny Jendźelski
móst přepodali. Zwisk přez Nysu bu kónc
Druheje swětoweje wójny rozbuchnjeny.
Nowy móst, kotryž słuša do swětoweho
kulturneho namrěwstwa UNESCO, pła-
ćeše něhdźe 2,3 miliony eurow. Po histo-
riskim přikładźe nastaty twar zwjazuje
němski a pólski brjóh wosrjedź Wjercha
Pückleroweho parka. Wot lěta 1945
dźěleše statna mjeza krajinowu zahrodu.
Dwě třećinje něhdźe 830 hektarow wul-
keho terena ležitej w Pólskej. 

Inwesticija do sporta
Choćebuz (dpa/SN/ch). Braniborska mi-
nisterka za sport Martina Münch a wyši
měšćanosta Frank Szymanski (wobaj
SPD) staj dźensa rano w Choćebuzu nowe
funkciske twarjenje za koparjow spor-
toweje šule a modernizowany kumštny
trawnik w sportowym centrumje pře-
podałoj. Cyłkownje milion drohej pře-
dewzaći nastaštej ze srědkow konjunk-
turneho paketa II Zwjazka. Łužiska spor-
towa šula je cyłkowna šula z gymnazial-
nym hornim schodźenkom a je po wo-
zjewjenju ministerstwa jako specialne
kubłanišćo dołhodobnje zawěsćena.
Tuchwilu wopytuje je 500 šulerjow. 

Zwada wobchadźenja dla
Berlin (dpa/SN/ch). W Stronje piratow je
wudyriła zwada wo wobchadźenju z by-
wšimi čłonami NPD. Zastupowacy před-
syda Bernd Schlömer wupraji so přećiwo
stronskemu šefej Sebastianej Nerzej,
kiž bě bywše čłonstwo stronskich pře-
ćelow w NDP „młodźinski hrěch“ mje-
nował. „W našej stronje nimamy městno
za bywšich čłonow NPD“, praji Schlömer
dźensa w dźeniku taz. Nerz pak měni,
zo ma kóždy čłowjek prawo, so mylić.
Demokratija dyrbi tež wodać móc.
Minjene dny běchu někotři čłonojo při-
znali, zo běchu něhdy čłon NPD.

Dźak ameriskim wojakam
Masar-i-Sharif (dpa/SN/ch). Zwjazkowy
prezident Christian Wulff je so za čas
swojeho wopyta w Afghanistanje tež
z ameriskimi wojakami zetkał. „Mějach
potrjebu, so jim dźakować“, praji Wulff
dźensa w regionalnym komandźe Sewjer
Mjezynarodneje škitneje jednotki Isaf.
„Wjele němskich wojakow je mi powě-
dało, zo su jenož hišće žiwi, dokelž su
jich ameriske helikoptery w strašnych
wojerskich situacijach wuchowali.“ Wulff
wopyta Prěnju kawalerijowu brigadu
USA, kotraž z wojakami Zwjazkoweje
wobory wosebje wusko hromadźe dźěła.

Pomnik za Kinga postajili
Washington (SN/ch). 43 lět po smjerći
Martina Luthera Kinga počesćichu wojo-
warja za čłowjeske prawa z hoberskim
pomnikom w ameriskej stolicy. Prezident
Barack Obama a jeho naměstnik Joe
Biden staj něhdźe dźewjeć metrow wyso-
ku granitowu podobiznu wčera w přitom-
nosći dźesaćitysacow přihladowarjow
přepodałoj. „Tule budźe pomnik na wšě
časy stać, wobdaty wot monumentow
załožerjow a zakitowarjow tohole naro-
da“, rjekny Obama, „King je ze swojim
skutkowanjom cyłym generacijam durje
k nowym móžnosćam wotewrěł. 

Kreatiwnej hłowje
w muzeju

Mjez poručenjemi lětušeje „Nocy krea-
tiwnych hłowow“ w Choćebuzu steješe
sobotu tež hudźbno-literarny wječork
w Serbskim muzeju. Spisowaćel Jurij
Koch čitaše ze swojeho romana „Na kón-
cu dnja“. Powědančko zepěra so na histo-
riski podawk z lěta 1794, jako w Šešowje
19lětneho Jurja Ryćerja z Hórkow
zapalerstwa dla wotprawichu. Koch poda
přisłuchacym stawizniski pozadk ze sud-
niskich aktow a zjawnje zamordowane-
mu pachołej literarnu biografiju. We wo-
nej Nocy kreatiwnych hłowow tworješe
spěwar a hudźbnik Matthias Kießling
klinčace mosty ze socialnokritiskimi
pěsnjemi. W pódlanskej stwě porjedźa-
chu serbsku kwasnu poliwku, samo-
bělene běrny z twarohom a lanym woli-
jom a dalše łužiske kulinariske chłóšćen-
ki. Tež knihi a CDje běchu na předań.
Trójce so program wospjetowaše a kóždy
raz bě čitanska stwa nabita nakopana.
Muzejownicy běchu z bilancu 181 hosći
nimoměry spokojom. Mjez wopytowa-
rjemi Serbskeho muzeja běchu měšća-
nosta Holger Kelch, prof. Roland Marti
ze Saarbrückenskeje uniwersity a za-
pósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym
sejmje Hajko Kozel. WeM

Namjet Dyrlicha ... 
(Dale ze strony 1)

zija fascinuje a přewodźa.„Ćišinski dźerži
nam wjacore špihele njepřijomnych, haj
fatalnych wěrnosćow mjezwoči. Wón
ćerpješe pod tym, zo njejsmy wědomy
serbski lud, ale lud bojazliwcow a duš-
nych wowckow“, Dyrlich rjekny a so
za tym prašeše, hdyž smy lud. „Čehodla
potom bóle njepodpěrujemy prócowanja
wo demokratisce wolene zastupnistwo
swojeho ludu?“ Wulku kedźbosć zbudźi
jeho namjet, na ležownosći zawrjeneje
Pančičanskeje srjedźneje šule wutworić
podobnje Kamjenskemu Lessingowemu
muzejej wulki muzej Ćišinskeho jako
zetkanišćo Serbow z najblišimi susodami.
„Lessing a Ćišinski, wobaj basnikaj
tohole regiona, skićitaj šansu za nowu
zhromadnosć mjez Serbami, Němcami,
Čechami a Polakami.“

Program z hudźbu na teksty Dyrlicha
a Čornakec a z jeju basnjemi wuhoto-
wachu pianistka Liana Bertók, sopra-
nistka Romy Petrick, tenor L’udovit
Matiaško, wioloncellist Jakow Naumo-
wić a dźiwadźelnik Marian Bulank.
Ze „Sławu“ lawreatam so swjatočnosć
zakónči.

Konferenca čěskich Romow wobzamknyła:

Organizaciju wutworić 
Brno (ČŽ/K). Romojo w Čěskej wutworja
cyłostatnu organizaciju. Na to su so jich
zastupnicy na konferency zašły pjatk
w Brnje dojednali. Po rozprawach čě-
skich medijow bě so we wustajenišću
wjace hač 250 romaskich ludźi z rodźi-
now (Sippen), zjednoćenstwow a organi-
zacijow zešło, předewšěm napjateje si-
tuacije w Šluknovskim wuběžku dla, dźi-
wajo wšak tež na antiromasku atmosferu
w towaršnosći. Wobdźělnicy zarjadowa-
nja wuzwolichu přihotowanski wuběrk
ze 34 čłonami, kotryž ma hišće hač do
kónca lěta nowy subjekt spřihotować, jón
registrować dać a za njón wustawki
zdźěłać. Cyłostatne zhromadźenstwo Ro-
mow nima być žana politiska strona. 

Nowa organizacija měła při jednanjach
z knježerstwom, parlamentom, z kraje-

mi, gmejnami a dalšimi statnymi insti-
tucijemi zajimy Romow zastupować.
Na konfererency rěčachu wo situaciji ro-
maskeje mjeńšiny w Čěskej a wo napja-
tym połoženju na sewjeru kraja. Hłowne
temy běchu wěstota, bydlenja, socialne
naležnosće, bjezdźěłnosć a kubłanje.
Na diskusiji wobdźěli so tež dowěrnica
knježerstwa za čłowjeske prawa Monika
Šimunková. Po měnjenju čłona přihoto-
wanskeho wuběrka Stanislava Daniela
njeje wšak z tym ličić, zo budźe nowa
organizacija zamóc stoprocentnje nahla-
dy wšitkich Romow zastupować. Nastork
k přewjedźenju Brnjanskeho zarjadowa-
nja bě Zhromadźenstwo Romow a narod-
nych mjeńšin „Hodonín“ dało. Patronat
za njo bě přewzał hejtman (šef) Južno-
morawskeho kraja Michal Hášek. 

Pawk wuhotuje prěni króć nazymski seminar MENS

Europa z hosćom w Budyšinje 
Budyšin (SN/JaW). Mjeńšinowa politika,
dobrowólne a čestnohamtske dźěło kaž
tež dalekubłanje steja w srjedźišću lětu-
šeho nazymskeho seminara Młodźiny
europskich narodnych mjeńšin, kotraž
přewjeduje jón tuchwilu w režiji serbske-
ho młodźinskeho towarstwa Pawk prěni
króć we Łužicy, w Budyšinje.

W swojej witanskej narěči sobotu do-
połdnja wuzběhny předsydka Pawka
Diana Korjeńkec seminar we Łužicy jako
wusahowacy wjeršk po wuhotowanju
jutrowneho seminara a chóroweho pro-
jekta Voices of Europe. Tež předsyda
Domowiny Dawid Statnik wupraji so
zwjeseleny, zo je mjez młodźinu telko
zajima za mjeńšinowu politiku a do-
browólne dźěło. Nawodnica Rěčneho
centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa,

kotraž ze swojej instituciju skutkowanje
młodostnych wulce podpěruje, předno-
šowaše wo wažnosći dobrowólneho skut-
kowanja, a to jendźelsce. 

Hač do štwórtka zeznajomja so wjace
hač 80 zastupjerjow 34 čłonskich towar-
stwow europskeho zwjazka z Łužicu,
ze Serbami a jich aktualnym połoženjom.
W třoch dźěłarničkach zhonja wobdźěl-
nicy wo wosebitosćach w mjeńšinowej
politice, wo wšědnym dnju mjeńšin
a wo mjeńšinowym žurnalizmje. Sobotu
přewjedźechu hižo rallye po Budyšinje,
wopytujo wjacore serbske institucije.
Wječor zetkachu so w Haslowje na kon-
certny wječor a wčera běchu z hosćom
Wotrowskeje młodźiny, hdźež pospyta-
chu so mjez druhim w kickeru a mějachu
dobru zabawnu rozmołwu.

Serbski institut wědomostnu konferencu přewjedł

Wo wliwje němčiny
Choćebuz (HA/SN). We wobłuku zarja-
dowanjow składnostnje 60lětneho wob-
staća Serbskeho instituta (SI) wotmě so
zašły pjatk a sobotu w Choćebuzu wě-
domostna konferenca na temu „Wliwy
němskeje rěče na gramatiske struktury
słowjanskich rěčow“. Direktor prof. dr.
Dietrich Šołta witaše něhdźe 30 rěče-
spytnikow a dalšich hosći z Němskeje,
Pólskeje, Čěskeje, Šwicarskeje a Sło-
wjenskeje do delnjołužiskeje metropole.
Wón potwjerdźi, zo stej dalše hajenje
a wozrodźenje serbskeju rěčow jara
wažnej, zo by so wšitko wokoło njeju dale
systematisce přeslědźiło, zo by móžno
było z toho prawu wučbu za tuchwilnu
serbsku rěčnu politiku sćahnyć. Tuž je
wopak rjec, zo bu wšitko w serbskich
stawiznach dowuslědźene.

W 16 přednoškach a slědowacych di-
skusijnych kołach wo tym rozprawjachu,
w kotrej měrje je němčina gramatiku
wšitkich 15 słowjanskich rěčow wobwli-
wowała. Woni swoje wuprajenja z mno-
himi konkretnymi přikładami a zjawami
podkładźechu. Tajke wliwy běchu a su
w powědacej ludowej rěči wjetše hač
w spisownej, literarnej rěči, štož so

w hornjo- kaž tež delnjoserbšćinje po-
kazuje. Na konferency pak so wustaji,
zo njemějachu tajke přeměnjenja w gra-
matice a w leksice z wobwliwowanjom
němskeje rěče jeno špatne wuskutki,
ale zo přinošowachu k dalšemu wuwiću
słowjanskich rěčow. Tutón proces traje,
tuž je wažne z nim prawje wobchadźeć.
Kak němčina na serbsku rěč a jeje gra-
matiku wliw wukonja, wo tym rozpra-
wjachu na mjezynarodnej konferency
prof. Roland Marti ze Saarbrückena, Katja
Brankačkec z Praskeje uniwersity, dok-
torandka Serbskeho instituta Franciska
Šulcojc, sobudźěłaćerka SI dr. Sonja Wöl-
kowa, dr. Lenka Šołćic z uniwersity Kon-
stanz a dr. Hauke Bartels, nawoda Choće-
buskeho wotrjada Serbskeho instituta. 

Wobdźělnicy zeznajomichu so z Cho-
ćebuskimi serbskimi stawiznami a běchu
hosćo literarneje kermuše Ludoweho na-
kładnistwa Domowina w Prjawozu. Mjez
słowjanskimi wobdźělnikami wuměny
běchu tež fachowcy na polu dalšich eu-
ropskich rěčow a němčiny, kaž prof.
dr. Tilman Berger z Tübingena, prof.
dr. Helmut Keipert z Bonna a prof.
dr. Tadeusz Lewaszkiewicz z Poznanja. 
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