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Lube čłonki a lubi čłonojo Domowiny, župow, towarstwow a Domowinskich 
skupin, lubi přećeljo a partnerjo našeje narodneje organizacije, 
Wam wšěm přejemoj wjesołe hody a měrne swjate dny w kruhu Wašich lubych. 
Do noweho lěta přejemoj Wam zbožo, krutu strowotu a derjeměće. Dźakujemoj 
so Wam w mjenje zwjazkoweho předsydstwa a přistajenych Domowiny wutrob-
nje za wšě Waše prócowanja na dobro serbskeho ludu a wjeselimy so na dalše 
wuspěšne zhromadne dźěło.

Lube cłonki Domowiny, župow, towaristwow a Domowinskich kupkow, lube 
pśijaśele a partnarje našeje narodneje organizacije, 
Wam wšyknym žycymy wjasołe gódy a měrne swěte dny w krejzu Wašych 
lubych. Do nowego lěta žycymy Wam gluku, kšute strowje a derjeměśe. 
Źěkujomy se Wam w mjenju zwězkowego pśedsedarstwa a pśistajonych Domo-
winy wutšobnje za wše Waše procowanja na dobro serbskego luda a wjaselimy 
se na dalšne wuspěšne zgromadne źěło.

Dawid Statnik     Bjarnat Cyž
předsyda/pśedsedaŕ Domowiny   jednaćel/jednaŕ Domowiny grafika: Iris Brankačkowa

Wjacore wólby stejachu na dnjowym 
porjedźe posedźenja Zwjazkoweho 
předsydstwa Domowiny, kiž wotmě 
so dnja 22.11.2014 pod nawodom 
předsydy Domowiny Dawida Statnika 
w Budyšinje. 
Z napjatosću wočakowachu so wól-
by serbskich čłonow rady Załožby 
za serbski lud ze Sakskeje, za kotrež 
předležeše zwjazkowemu předsydstwu 
11 namjetow. Jako rjadni čłonojo bu-
chu Jan Budar, Bjarnat Cyž, Bogna 
Korjeńkowa a Susann Šenkec wuzwo-
leni.
Jako zastupowacy čłonojo buchu wole-
ni: Marko Kowar, Julian Nyča, Marian 
Bulank a Beno Brězan. Wšitcy buchu 
w prěnim přechodźe woleni. Konsti-
tuowace posedźenje załožboweje rady 
je planowane dnja 28.04.2015; na nim 
wola tež noweho předsydu. 
Dale nominowaše zwjazkowe před
sydstwo štyrjoch čłonow Rady za 
serbske naležnosće Sakskeje na do
bu 20142019. Najwjace hłosow ze 
šěsć kandidatow dóstachu Marja 
Michałkowa, Dawid Statnik, Leńka 
Thomasowa a Manfred Hermaš.
Slědujo namjetej župy Delnja Łužica 
woleše zwjazkowe předsydstwo čło
now wólbneho wuběrka za wól-
by Rady za serbske naležnosće 
při Braniborskim krajnym sejmje. 

Serbskich čłonow załožboweje rady ze Sakskeje wolili
Tutu čestnohamtsku funkciju budu 
wukonjeć Harald Koncak, Angela 
Šurmanowa, Henry Matuš, Anita En-
gel, Jörg Masnik, Bernd Jurk, Měto 
Nowak a, jako naslědnica, Sylke 
LaubensteinowaPolencojc. Předsyda/
předsydka wuběrka rozprawja zwjaz-
kowemu předsydstwu běžnje wo sta-
wje dźěławosće wólbneho wuběrka. 
Rada ma so klětu wolić.
Dalša tema běchu přihoty 17. hłowneje 
zhromadźizny Domowiny dnja 28. 
měrca w Haslowje, hdźež je mjez dru-
him předwidźane wobzamknjenje no-
weho programa „Domowina 2025“. 
Dawid Statnik, kiž je zdobom předsyda 
programoweje komisije, informowaše 
wo stawje naćiska. Cyłkownje je 
18 pokiwow a doporučenjow za 
změny naćiska dóšło. Woni buchu w 
progra mowej komisiji diskutowane 
a w zašłymaj měsacomaj w naćisku 
wobkedźbowane. Aktualizowany na
ćisk so nětko lektorizuje a hišće do 
hód wšěm zapodaćelam namjetow a 
čłonam zwjazkoweho předsydstwa 
posrědkuje. Srjedź januara planuja 
zjawny forum, na kotryž nimo čło
now zwjazkoweho předsydstwa tež 
zapodaćelow pokiwow a dalšich zastu 
pjerjow župow a towarstwow přeproša. 
Konkretne na prawy buchu do tezo-
weje papjery zjate. Na jeje zakładźe 

so, po wothłosowanju z předsydami 
wuběrkow zwjazkoweho předsydstwa, 
dźěłowe směrnicy for muluja, kiž so 
tohorunja hłownej zhromadźiznje k 
wobzamknjenju předpołoža. 
Njedawno běchu so serbscy mło do stni 
anonymnje z próstwu wo přewjedźenje 
informaciskeho wječora na Domowinu 
wobroćili. Dawid Statnik informowaše 
gremij wo listowanju k tomu. Čłonojo 
zwjazkoweho předsydstwa witachu, 
zo so třo z nich na posedźenju wob
dźělichu a zo so D. Statnik dnja 28. 
nowembra z dwěmaj młodostnymaj k 
rozmołwje wo dalšim postupowanju 
a k přihotej zetka. Tam chcedźa so wo 
zhromadnym wuradźowanju z Domo-
winu wothłosować. W mjenje zwjaz-
koweho předsydstwa wupraji William 
Janhoefer wosebje Sofiji Cyžec, kiž bě 
so cyły dźeń na posedźenju wobdźěliła, 
dźak za dialog a za angažement.
Dale informowaše předsyda Domo
winy wo wulkim mnóstwje na pra
šowanjow wosebje němskich medijow 
po prawicarskich hroženjach serbskim 
młodostnym. W decembrje planuje so 
prewenciske zarjadowanje za serbskich 
młodostnych a wjesnjanostow, wose
bje, zo bychu młodostni zhonili, na koho 
móža wo wobroćić. „Njemóžemy tutu 
naležnosć bagatelizować. My mamy 
prawo na našu rěč“, praji Statnik.
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ZETKANJA 

Wjace hač 200 ludźi z 51 krajow 
wobdźěli so wot 16. do 26.10.2014 
na swětowym kongresu CIOFF®, 
swětoweje organizacije folklornych 
festiwalow a ludoweho wuměłstwa. 
Tež 30 młodostnych ze 26 krajow 
zeńdźe so na wjacednjowskim 6. 
młodźinskim forumje CIOFF®. Mjez 
wobdźělnikami běchu direktorojo fol-
klornych festiwalow, wědomostnicy, 
wuměłcy, čłonojo njestatnych organi-
zacijow a wuměłscy nawodźa, kotrymž 
stej wšěm dwě wěcy wažnej: Su 

We Łužicy 200 hosći z 51 krajow witali
zahorjeni wo kulturach swěta, kotrež 
chcedźa zachować, a wšitcy skutkuja 
čestnohamtsce. 
W Budyšinje wuradźowachu z ćeži
šćowej temu, na kotre wašnje hodźi 
so zachowanju njematerielneho kul-
turneho namrěwstwa přinošować. Na 
pró stwu Domowiny přednošowachu 
kulturni wědomostnicy Serbskeho in-
stituta dr. Ines Kellerowa, dr. There-
sa Jacobsowa a dr. Fabian Jacobs na 
temu „Intangible Cultural Heritage 
and Sorbs – a new handling with cul-

tural heritage?“ („Imaterielne kulturne 
herbstwo a Serbja – nowy wobchad z 
kulturnym herbstwom?“). Domowina 
je so w nowembru 2013 požadała ze 
serbskimi nałožkami w běhu lěta na 
UNESCOlisćinu wo imaterielne kul-
turne herbstwo. Proces pruwowanja w 
Němskej tuchwilu hišće traje. Nimo 
předstajenja serbskeho požadanja 
skedźbnjachu tež na impulsy a poten
ciale imaterielneho kulturneho herb
stwa na přikładźe Serbow.

Swětowy kongres CIOFF w Budyšinje

Byrnjež njemóžachu so wšě projekty 
wotzamknyć, docpě kongres wažne 
wuslědki. Tak skowachu so plany za 
centralne zaradowanje CIOFF®, Fol-
kloriadu, kotraž budźe wot 27.07. do 
15.08.2016 w Zacatecasu w Mexiku. 
Folkloriada organizuje so kóžde štyri 
lěta, zašła wotmě so 2012 w Anseongu 
w Južnej Koreji. Na přichodnu Folklo-
riadu wočakuja 2.000 wuměłcow ze 60 
wuměłskich skupin ze wšeho swěta.

Dalši wuslědk dźěławosće kongresa 
CIOFF® wuchadźeše z wuběrkow za 

kubłanje a za dźěći. Na zhromadnym 
posedźenju přihłosowachu čłonojo 
namjetej, zo ma so zjawny forum wo 
aktiwitach CIOFF® ze specielnymi 
skupinami ludźi a za nje, wosebje za 
dźěći, wuwić. 

Festiwalna komisija organizacije so na 
to dorozumi, zo wotměje so přichodne 
zeńdźenje nawodow festiwalow wot 8. 
do 13.04.2015 w Bogoće w Kolumbi
skej. Lětsa, tak komisija rozprawješe, 
organizowachu pod třěchu CIOFF® 

329 festiwalow z wjace hač 40.000 

ludowymi wuměłcami we 68 kra-
jach. Hospodarski wunošk festiwalow 
wučinja wjace hač 840 milionow € a z 
tym tež tójšto dźěłowych městnow po 
wšěm swěće podpěruje.

Domowina přisłuša wot lěta 2010 
němskej sekciji CIOFF®, w kotrejž 
stej tohorunja Smjerdźečanska rejo-
wanska skupina a Serbski ludowy an-
sambl z čłonom. Referent Domowiny 
Marko Kowar bu lětsa do předsydstwa 
němskeje sekcije woleny.
Karen Babcock, CIOFF®/Domowina

Impresije ze swětoweho kongresa CIOFF w Budyšinje fota: J. Helgest (7), Cl. Škoda (1)



Naša Domowina - čisło 4 - 2014 3

TŘEĆA STRONA

Prěni dźeń předsydy wólbneje doby 
20132017, na kotrymž wopyta Da-
wid Statnik  komuny a so wo na
zho njenjach a problemach na polu 
spěchowanja serbskeje rěče a kul-
tury wobhoni, dowjedźe jeho dnja 
11. nazymnika 2014 do gmejny 
Halštrowska Hola.
Najprjedy poby hromadźe z regional-
nej rěčnicu Christinu Šołćinej a refe-
rentom Domowiny Wernerom Sroku 
w pěstowarni „Lutki“ na Horach, ko
traž nasta před 7 lětami a wote wšeho 
spočatka projekt WITAJ za wšě staro-
by dźěći praktikuje. Hłowny iniciator 
zawjedźenja dwurěčneho kubłanja w 
pěstowarni bě wjesnjanosta Dietmar 
Koark sam. Gmejna jako nošer so 

Domowina bě hosćićelka XVII. semi-
nara słowjanskich mjeńšin FUEN, kiž 
wotmě so wot 6. do 9. nowembra w 
Budyšinje. Na nim zeńdźe so něhdźe 
12 wobdźělnikow: Chorwaća z Aw
striskeje, Rusinojo z Ukrainy, Češa z 
Chorwatskeje, Słowjency z Italske-
je a Łužiscy Serbja. Lětuši seminar 
wěnowaše so temje „Instrumenty spě
chowanja mjeńšin w Europje“.
Pjatk zapósłanc Sakskeho krajneho 
sejma Marko Šiman a předsyda Do-
mowiny Dawid Statnik wobdźělnikow 
witaštaj. Přednošk zapósłanca CDU 
w krajnym sejmje wěnowaše so 
spěchowanskim móžnosćam w re-
gionje Sakska/Čěska/Pólska. Dalšej 
přednoškaj wobswětlowaštej situaciju 
Čechow w Chorwatskej a Chorwa-
tow w Awstriskej. Wosebje w Aw
striskej z financnym spěchowanjom 
mjeńšinow jara klaca. Njeje wobstaj-
nych spěchowanskich srědkow a wone 
so hakle krótko do přewjedźenja pro-

Dźeń předsydy w Halštrowskej Holi

Mjezynarodny seminar w Budyšinje

zaměrnje wo serbskorěčne kubłarki 
prócowaše, a nětko w kóždej skupi nje 
jedna dźěła. Pjeć kubłarkow zbliža 
dźěćom serbsku rěč. Po serbskim kul-
turnym programje pěstowarskich dźěći 
slědowaše wuměna nazhonje njow k 
zwoprawdźenju projekta WITAJ z 
angažowanymi kubłarkami.
Druhi dypk dnja předsydy bě 
rozmołwa z wjesnjanostu Koarkom, 
wjednicu hłowneho zarjada Roswithu 
Roßmann, zamołwitym za turizm 

jektow abo hakle po tym přizwola, tak 
zo dyrbja tutón njedostatk z kreditami 
wotpopadnyć.
Serbowka Madlenka Kowarjec rěčeše w 
swojim přednošku wo spěchowanskich 
móžnosćach na europskej runinje, kaž 
na př. wo kubłanskim programje Eu-
ropskeje unije ERASMUS.
Sobotu witaše čěski generalny kon-
sul PhDr. Jiří Kuděla zajimcow na 
rozmołwu. Jewgen Župan, zastupjer 
Rusinow z Ukrainy, rysowaše jara na-
drobnje jich situaciju: „Spěchowanja a 
připóznaća scyła žanoho njeje. Wšitko, 
štož činimy, je ryzy čestnohamtske 
a srědki za to sami zběramy. Za nas 
by hižo zjawne připóznaće našeje 
mjeńšiny ze stron knježacych wulki 
krok doprědka był.“ Na to slědowaše 
diskusija wo situaciji w Ukrainje. Bjar-
nat Cyž zamó ze sadu „Radšo 20 lět di-
plomatije a rozmołwow, hač jedne lěto 
wójnu“ wobsah rozmołwy derje zjeć. 
Federalistiska unija europskich narod-

Matthiasom Müllerom a zamołwitej 
za serbske naležnosće Renate Scharf.
Wjesnjanosta wobkrući, zo so gmejna 
serbskemu sydlenskemu rumej Sak
skeje přisłušna čuje, a to ze wšitkimi 
z tym zwisowacymi zamołwitosćemi. 
Njedźiwajo słabeje rěčneje substancy 
prócuja so w gmejnje wo lěpšu pre-
zencu serbšćiny w zjawnym žiwjenju, 
na přikład z dwurěčnymi napisami tež 
na nowych objektach w nastawacej 
Łužiskej jězorinje. W zaměrowym 
zwjazku „Łužiska jězorina Sakska“ 
chce so gmejna dale za to zasadźeć, 
zo so na serbski aspekt njezabywa. 
Swoje wustawki wo zachowanju, 
spěchowanju a wuwiću serbskeje rěče 
a kultury z lěta 1997 chce w blišim 
času nowelěrować. Při tym a w dru-
hich naležnosćach budźe Domowina 
gmejnje dale ze spušćomnym partne-
rom.
Potom poda so předsyda do zetka
wanišća wjesnjanow w Židźinom, do 
„Stareje šule“. Tule haja Židźinjenjo 
serbske tradicije a přewjeduja kur-
sy serbšćiny. Dawid Statnik přepoda 
jim jako dar Domowiny kopiju woli-
joweje mólby Oty Gartena „Serbski 
kwas“, kiž předstaja kwasny ćah w 
Židźinom. 

tekst a foće: Werner Sroka 

nych skupin (FUEN) je z wjace hač 90 
čłonskimi organizacijemi w 32 krajach 
Europy najwjetši třěšny zwjazk aw-
tochtonych narodnych mjeńšin konti-
nenta. Domowina organizuje wot lěta 
1996 seminary za słowjanske mjeńšiny 
FUEN; přichodny budźe w Daruvarje 
w Chorwatskej.  

tekst a foto: Clemens Škoda

Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko 
Šiman (stejo) předstaji dnja 7. nowembra w 
Budyšinje wobdźělnikam lětušeho seminara 
FUEN spěchowanske móžnosće w regionje 
Sakska/Čěska/Pólska.

Dźěći pěstowarnje „Lutki“ na Horach witachu 
Dawida Statnika z chlěbom a selu. Tu wuknu 
dźěći kóždeje staroby hrajkajo serbsce.

W Židźinom přepoda D. Statnik (nalěwo) 
wjesnemu předstejićerjej Frankej Kurjej 
(srjedźa) a předsydźe serbskeje drastoweje 
skupiny Uwe Schusterej jako dar Domowi-
ny kopiju wolijoweje mólby Oty Gartena 
„Serbski kwas“, kiž předstaja kwasny ćah 
w Židźinom. Cyle nalěwo regionalna rěčnica 
Domowiny Christina Šołćina.
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Z ORGANIZACIJE 

Woponowa žurla Lubinskeho hro-
du tworješe 10. oktobra swjedźensku 
kulisu lětušeho mytowanskeho zarja
do wanja Domowiny. Mytowanski 
wu běrk Domowiny pod nawodom 
Marhaty Korjeńkoweje bě lětušich 
lawreatow ze syły namjetow wozwolił.

Myto Domowiny 2014 spožči so Roži 
Šenkarjowej z Rownoho, Měrćinej 
Herrmannej z Ćiska, Jadwize Wej-
šinej z Budyšina a Hilži Nukowej z 
Budyšina. Kulturny ansambl Serb-
skeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ 
Chrósćicy bu wuzwoleny za lětuše 
Myto Domowiny za dorost.

Roža Šenkarjowa, kenž jo lětosa 
wowjeśiła swoje 80. narodniny, jo skó-
ro ako prědna a jadnučka zachopiła 
natwariś dolnoserbske rozgłosowe wu
sćěłanja. Wót lěta 1959 až do lěta 1967 
jo źěłała ako ceptarka na rěcnej šuli w 
Dešanku. Kuždy jo mógał dožywiś, z 
kakeju akribiju a perfektnosću jo wóna 
kuždycki nadawk społniła. Z pjera 
Rožy Šenkarjoweje mamy wušej 100 
pěsnjow a basnjow, kenž su se wóseb-
nje pśez rozgłos zjawnosći spśistupnili. 
Wěcej ako 20 lět jo sotša Roža 
Šenkarjowa spiwała we wšakorakich 
kupkach, jo nawjedowała serbski cerk-
winski chor w Dolnej Łužycy a teke w 
Slěpjańskej wósaźe jo se wó to starała, 
aby zazněli zasej kjarliže w serbskej 
rěcy. Wóna jo sobu załožyła znatu kup-
ku „Judahej“, w kótarejž jo wjele lět 
spiwala. Roža Šenkarjowa jo załožyła 
spiwańsku kupku „Rowniske glosy“. 
Teke pśi natwari Njepilic dwóra jo 
wóna wjelgin pilnje sobuźěłała.

Měrćin Herrmann narodźi so 1944 
w Rakecach a chodźeše wot 1959 do 
1963 na Serbsku rozšěrjenu wyšu šulu 
w Małym Wjelkowje. Tehdy zastupi do 
Domowiny. Wot 1961, jako so skupina 
Rakečanskich dujerjow załoži, hudźi 
w tutym cyłku, kiž ma wobšěrny serb-
ski repertoire. 1997 bě bratr Herrmann 
mjez załožićelemi Serbskeje rejwan
skeje skupiny Ćisk. Jako naměstnik 
předsydy Ćiskowskeho kulturneho to-
warstwa ma wulki podźěl na tym, zo 
bu Ćiskowski dwór saněrowany a zo 
słuži ludźom jako kulturne srjedźišćo. 
Dźakowano jeho idejam a kontaktam k 
druhim serbskim towarstwam organizu-
ja tam wjele zarjadowanjow  serbskeho 
razu. Bratr Herrmann zběra a archiwu-
je serbske spisy, kiž je na Ćiskowskim 
dworje wustajił. Ze swojej mandźelskej 
rejuje w Serbskej rejwanskej skupinje 
Ćisk sobu a wobdźěla so na mjezy-
narodnych wustupach. Měrćin Herr-
mann słuša do najaktiwnišich čłonow 
Ćiskowskeje „Serbska bjesady“ a je 
z čłonom předsydstwa Wojerowskeje 
župy „Handrij Zejler“. 

Z Róžanta pochadźaca Jadwiga Wej-
šina je zamóhła zahorić dźěći a staršich 
za zažne dwurěčne kubłanje. Wuznam 
jeje wosebitych prócowanjow widźi 
župa Budyšin wosebje we wožiwjenju 
serbskeje rěče a kultury w mjeztym 
jara přeněmčenej Malešanskej kón
činje. Po tym, zo bě nazhonje nja 
na polu sposrědkowanja serbšćiny 
předšulskim dźěćom z němskich abo 
rěčnje měšanych swójbow w Budyskej 
Serbskej pěstowarni „Jan Radyserb
Wjela“ zběrała a mnohich staršich wo 

WITAJmodelu přeswědčiła a jich 
do dźěła zapřijała, skutkowaše wje-
le lět jako wjednica w Malešanskej 
pěstowarni. Tam WITAJmodel kon-
sekwentnje praktikowaše. Jeje na
zhonjenja a ideje tworjachu zasadny 
stołp za dalše wuwiće projekta Witaj w 
dwurěčnej Łužicy. Tak skutkowaše Jad-
wiga Wejšina hač do swojeho wuměnka 
mjez druhim w socialnopedagogiskich 
zarjadnišćach w Chrósćicach a w Row-
nom. Nimo toho je ze serbskimi pro-
gramami swojich chowancow wšitke 
składnosće wužiwała, zo by kontakty k 
zjawnosći wutwarjowała a tak zjawnu 
nahladnosć serbšćiny polěpšiła.

Wužiwanje porjadneje serbšćiny je 
Hilži Nukowej wutrobna naležnosć. 
Tež po swojim aktiwnym skutkowanju 
jako serbska wučerka zasadźuje swoje 
mocy na dobro našeje rěče. Za kubłanske 
kursy serbšćiny zdźěła didaktiski 
material. Hižo dlěje hač lětdźesatkaj 
podawa dorosćenym njeSerbam na 
Ludowej uniwersiće serbšćinu. Wot 
1990 do 1991 a wospjet wot 2003 do 
2005 bě Hilža Nukowa županka župy 
„Jan Arnošt Smoler“ a wukonješe 
zamołwiće čestnohamtske politisko
towaršnostne dźěło w dwurěčnym 
regionje. Wjele lět skutkowaše tež w 
župnym předsydstwje. Dale so Hilža 
Nukowa jako předsydka Domowin
skeje skupiny Budyšinměsto angažuje. 
Njesprócniwje planuje a přewjeduje 
najwšelakoriše zarjadowanja skupi-
ny ‒ wulěty, wabi na koncerty, čitanja 
a dźiwadłowe předstajenja. Tak wjaza 
Serbowki a Serbow do cyłka, zo by 
jim zdobom zajimawe a wotměnjace 

W Lubinje zasłužbnych Serbow mytowali

W Lubinje wuznamjeni dnja 10. oktobra mytowanski wuběrk Domowiny a předsyda Do-
mowiny Dawid Statnik lětušich lawreatow Myta Domowiny, Myta Domowiny za dorost a 
Čestneho znamješka Domowiny.  fota: Helmut Matik

Myto Domowiny 2014 dóstachu (fota 
wotlěwa): Roža Šenkarjowa, 



Hilža Nukowa: Nic česće, ale wěcy dla za swój lud dźěłamy
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móžnosće pěstowanja serbskeje 
zhromadnosće a kulturne dožiwjenja 
skićała. 

Z Mytom Domowiny za dorost bu 
Ansambl Serbskeje zakładneje šule 
„Jurij Chěžka“ Chrósćicy wuzna
mjenjeny. W lawdaciji so wuzběhny, 
zo je kulturne žiwjenje Serbskeje 
zakładneje šule Chrósćicy bjez šulskeho 
ansambla njepředstajomne. Dlěje hač 
40 lět je tutón ansambl pod nawodom 
wučerki Wórše Wićazoweje ze swoji-
mi aktiwitami k wobohaćenju serbskeje 
kultury přinošował. Ćěleso wuhotowa 
na wysokim niwowje w Budyšinje pro-
gramy Zwjazka serbskich wuměłcow, 
na přikład składnostnje 200. naro d
nin Handrija Zejlerja a 120. narod-
nin Michała Nawki. Wulki wuspěch 
žnějachu předstajene spěwohry, 
dźiwadłowe hry a rejwan ske sceny z 
pjera wustojneje nawodnicy ansambla 
Wórše Wićazoweje, w kotrychž stajnje 
nimale wšitcy šulerjo ‒ je jich něhdźe 

40 ‒ aktiwnje na jewišću „Jednoty“ 
sobuskutkowachu. To běchu: 1999 
„Žnjenska suita“, w lěće 2000 sydom 
předstajenjow hry „Pućowanje Małeho 
pampucha“, 2002 „Són wo jědlence“ 
z pjeć předstajenjemi, 2004 „Jubilejna 
torta“ a 2007 „Kwasna rewija“. Nowy 
program „Je słónco wusnyło?“ měješe 
lětsa 9. julija swoju premjeru. Wosebi-
te připóznaće słuša awtorce a hłownej 
zamołwitej Wórši Wićazowej, wjed-
nikej šule Měrkej Šmitej, dźiwadźelnicy 
Janinje Brankačkowej, koleginam šule 
a hóstnym dramaturgam.

Čestne znamješko Domowiny 2014 
dóstachu prof. dr. Lucija Hajnec z 
Budyšina, Jan Hrjehor z Konjec, Jo-
achim Lipič ze Žuric, Gerat Šołta z 
Konjec, Walter Rizo z Hochozy, An-
drea Lanzyna z Konjec, Jurij Matka z 
Chrósćic, Uwe Schuster ze Židźinoho 
a Borbora Felberowa z Komorowa.

W mjenje wuznamjenjenych dźako

waše so Hilža Nukowa za počesćenje. 
Mjez druhim praji: „Wjeselu so, hdyž 
słyšu dźěći a młodostnych serbsce 
rěčeć, hdyž wužiwaja wučerjo w šuli, 
prědarjo na klětce, žurnalisća w no-
winje a rozhłosu dobru serbšćinu ... 
Rudźi mje, hdyž Serbja ze swojej 
maćeršćinu macošnje wobchadźeja, 
hdyž ju skomoleja, hdyž do njeje 
němske słowa měšeja. Tuž je trjeba, zo 
so tež w přichodźe po swojich mocach 
wo zachowanje serbskeje rěče a kultu-
ry prócujemy. A to nam njeje brěmjo, 
ale wutrobita naležnosć. Nic česće, ale 
wěcy dla za swój lud čestnohamtsce 
dźěłamy.“
Předsyda Domowiny Dawid Stat-
nik dźakowaše so počesćenym: „Za
rjadujeće so z tym do tradicije hor-
liwych Serbow, kiž su w zašłych 
lětstotkach čas, móc a dźěło nałožowali 
a šćedriwje darowali za naš lud. Jenož 
tak bě móžno, zo smy jako narod 
přetrali a zo sej dźensa naš přichod 
twarimy.“

Z Mytom Domowiny za dorost bu wuznamjenjeny ansambl Serbske-
je zakładneje šule „Jurij Chěžka“ Chrósćicy pod nawodom Wórše 
Wićazoweje (2. wotprawa).

Wutrobne zbožopřeća wupraja Harald Koncak Walterej Rizy z 
Hochozy (wotlěwa).

Měrćin Herrmann, Jadwiga Wejšina  a Hilža Nukowa.



Dnja 9. oktobra popołdnju přich wa ta
chu hosćo z Ćiska, Čorneho Chołmca, 
Łazka, Nydeje, Spal, Sulšec, Woje-
rec a ze Židźinoho do „Zejlerjoweje 
bróžnje“ Serbskeho domu we Woje-
recach. Župa „Handrij Zejler“ a Ludo-
we nakładnistwo Domowina běštej na 
předstajenje knihi „Von Geiz bis Gast-
freundschaft“ młodeje awtorki dr. Ka-
tariny Elineje do Wojerec přeprosyłoj. 
Zajimowanym připosłucharjam čitaše 
K. Elina wurězki ze swojeje knihi, kiž 
je rezultat woprašowanjow Serbow a 
Němcow w jich zhromadnej domiz-
nje, we Łužicy. Žiwje a połna zapa-
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20 lět serbske młodźinske towar
stwo Pawk nětko hižo wobsteji. 
Tutón podawk dyrbješe so wězo 
prawje woswjećić. Wot 29.8.2014 do 
31.8.2014 wotmě so tuž jubilejny kónc 
tydźenja w Smječkecach. W koope-
raciji z wjesnym klubom Smječkecy 
spřihotowa chu Pawkojo pisany pro-
gram za wulkich a małych. Kónc 
tydźenja započa so pjatk ze spěwnym 
wječorkom. Młodostni a wjesnjenjo 
zaspěwachu sej wokoło lěhwoweho 
wohenja serbske pěsnje z přewodom 
akordeonista Symana Handrika abo 

Předsudki wo Serbach?

Jubilejny kónc tydźenja Pawka

la předstaji awtorka, promowowana 
socialnowědomostnica, předsudki na
šich blišich a dalšich susodow, komen
towaše jich nastaće, wuwiće a tež fakt, 
zo so tak dźerža, byrnjež přičiny wjace 
njewobstali. Pozdatnje „njeje w Del
njej Łužicy prawych Serbow, Hor
njoserbja su wšitcy katolscy, serbska 
hospodliwosć wuchadźa jenož z toho, 
zo chce jedyn druheho přetrjechić“ 
a wjele dalšich tajkich stereotypow 
wona rysowaše. „We wočomaj tójšto 
Němcow Serbja mjezsobu jenož serbu-
ja, hdyž chcedźa jim prawje nadawać 
...“ Přisłucharjo k někotrym faktam 
nygachu, mjelčo protestowachu abo 
so po jich začuću absurdnym wupra-
jenjam − citatam z naprašowanjow 
− smějachu. W rozmołwje z awtorku 
so pokaza, zo su přičiny předsudkow 
hustohdy njewěda, přez lětstotki 
šěrjeny němski nacionalizm a tež po
brachowace sebjewědomje akterow 
a potrjechenych. W dźensnišej infor-
maciskej towaršnosći hodźi so njedo-
rozumjenjam lóšo zadźěwać a šwarna 
měra tolerancy susodam napřećo husto 
dale pomha. Na přikład je so poměr 

sej k tomu piwko popřachu. Sobotu 
sćěhowaše potom trochu aktiwniši 
program. Wot dopołdnja móžachu so 
zajimcy na dwěmaj dźěłarničkomaj 
wobdźělić. W kreatiwnej dźěłarničce 
móžachu młodostni pod nawodom 
Stefana Hanuša swójski logo wuwić. 
Grafikar „Serbskeho konsuma“ 
podpěrowaše jich při namakanju kre-
atiwnych idejow a naćiskow, kotrež 
móžachu sej wobdźělnicy potom na 
měšk a Tshirt ćišćeć. Dalšu dźěłarničku 
přewjedźe SAEK Budyšin. Pod na-
wodom Christin Popjelic nadźěłachu 
młodostni krótki rozhłosowy přinošk. 
Za to su mjez druhim interviewy z 
wjacorymi čłonami wo mjezynarodnej 
wuměnje Pawka w Europje přewjedli. 
Popołdniši Pawkactiveprogram běše 
potom trochu sportowsce wusměrjeny. 
W mjenje Pawka wobdźěli so mustwo 
na wolej bulowym turněrje we Workle-
cach a zdoby sej tu štwórte městno. 
Sobotu wječor witaštej młodźinske 
towarstwo a wjesny klub na reje (na-
rodninsku a wjesnu party) z pisanym 
programom. Wustupy serbskeje sku-
piny Contact kaž tež kašubskeje sku-
piny Bublicki a DJ Madstepa skićachu 

mjez němskej a serbskej ludnosću w 
Kulowskich stronach nic naposledk 
dźakowano spomóžnemu skutkowa nju 
towarstwa Bratrowstwa wočiwidnje 
polěpšił. Přijomna atmosfera z małym 
zakuskom a słódnymi napojemi a ze 
skakotacymi płomjenjemi w kachlach 
pohnu hosći do wólneje rozmołwy. 
Někotři sej předstajenu knihu tež ku-
pichu. Radźeny wječork to za wšěch 
přitomnych! Připóznaće přitomnych 
słušeše awtorce dr. Katarinje Eli-
nej a jeje młodej lektorce Janinje 
Mikławškowej. 

tekst a foće: Pětš Petrick

tóšto hudźbneje wotměny a mnoho 
móžnosćow k rejowanju. 
Po poradźenym wječoru steješe nje
dźelu zetkanje z něhdyšimi čłonami 
na planje. Z tutym zarjadowanjom so 
jubilejny kónc tydźenja Pawka tež hižo 
skónči. Nětk potajkim na přichodnych 
20 lět! tekst a foto: Alena Pawlikec

Swoje 20-lětne wobstaće woswjeći serbske 
młodźinske towarstwo Pawk z jubilejnym 
kóncom tydźenja w Smječkecach. Wón 
zahaji so ze spěwnym wječorkom wokoło 
lěhwoweho wohenja.

Mnoho zajimcow ze župy Wojerecy wobdźěli 
so na předstajenju knihi dr. Elineje.

Swójbne popołdnjo

Mnozy slědowachu přeprošenje župy 
Bu dyšin na swójbne popołdnjo dnja 
15. nowembra do Doma tysac hatow w 
Stróži. Tam běchu přihotowali mnoho 
poskitkow za dźěći, kiž serbsce wuknu. 
 foto: J. Helgest 

dalše fota pod  ► www.domowina.de

Dr. Katarina Elina a Janina Mikławškowa 
dnja 9. oktobra we Wojerecach 



Delegacija župy Jakub Lorenc
Zalěski poda so z čłonami Europ
skeho domu Zhorjelca wot 16. do 
23. oktobra na wuprawu do němsko
danskeje namjezneje kónčiny. W 

lěće 2013 bě orkan Christian dnja 28. 
oktobra plan za seminar při Se wjer
nym morju zwróćił, tak zo so loni 
wšelake dypki programa wotdźěłać 
njemóžachu. Tuž bě to nětko dalši 
pospyt zeznajomnjenja z politiskimi, 
hospodarskimi a socialnymi aspekta-
mi w tutej namjeznej kónčinje, pra-
ji župan Manfred Hermaš. Seminar 
měješe k wufilowanju Slepjanskeho 

Cyłkownje 48 čłonow Budyskeje župy 
„Jan Arnošt Smoler“ poda so dnja 20. 
septembra na swoju lětušu kubłansku 
jězbu, a to do Dešnja a Žylowa. Tež 
čłonojo Kamjenskeje župy „Michał 
Hórnk“ běchu na tutym dnju do tuteju 
delnjołužiskeju wsow po puću. 
Jako prěnje wopytachu Budyscy Do-
mowinjenjo Dešno. Wjes załožichu 
zapadnosłowjanscy sydlerjo kmje-
na Łužičanow, kiž přińdźechu w 6. 
lětstotku do Łužicy. W Domizni
skim muzeju wjednica muzeja Babett 
Zenker wšitkich wutrobnje powita, a 
Bernd Pittkunings rozjasni na zabawne 
wašnje eksponaty ze serbskeho burske-
ho žiwjenja a warianty delnjoserbskeje 
narodneje drasty. Štóž měješe zajim, 
wobhlada sej po tym w susodstwje 
muzeja derje zachowanu cyrkej, kiž je 
z hesłami biblije w delnjoserbšćinje a 
němčinje wudebjena. 
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We wobłuku swojeje wuprawy do němsko-
danskeje namjezneje kónčiny pobychu čło-
nojo župy Jakub Lorenc-Zalěski tež na kupje 
Oland, hdźež dóstachu dohlady do narod-
neho parka watowe morjo, a zetkachu so 
z Fri zami k rozmołwje wo swojej sitaciji a 
wuměnje nazhonjenjow.  

foće: Sylvia Gundel

Čłonojo Slepjanskeje župy w namjeznej kónčinje

Župje Budyšin a Kamjenc na kubłanskej jězbje 

ZE ŽUPOW A TOWARSTWOW

koncepta „Wosom wsow – jedna 
wosada“ přinošować. Tohodla bu dr. 
Fabian Jacobs ze Serbskeho institu-
ta zapřijaty, kotryž za tutón zaměr 
dźěłarnički přichoda w Slepom na
wjeduje.
Što sej wobdźělnicy seminara ze 
zarjadowanja wočakowachu? Man-
fred Hermaš praji: „Ludźo, kiž tu na 
sewjeru bydla, su w štyrjoch rěčach 
doma a móža so bjez problemow ze 
swojimi susodami dorozumić. Nichtó 
so za tym njepraša, hač sy Friz, 
Šleswigčan, Dan abo Jendźelčan. 
Wažne je, kak so čłowjek wo wuho-
towanje přitomnosće a přichoda pró-
cuje.“ 
Na kupje Oland, hdźež hosćo z 
Łužicy pobychu, rěkaše tema „Přiliw 
a wotliw – žiwjenje na ekstrem-
nych městnach. Narodny park wa-
towe morjo“. „Čłowjek sej z wjele 
wěcami zaradźić wě. Ale jemu ma 
so tež jasnje sposrědkować, kotre 
lěpšiny abo šansy móže sej z toho 
wotwodźować“, rozprawja Hermaš. 
Hišće lěpje je, hdyž sam z toho 
profituje a nic jenož druzy. Něhdy 
začuwachu ludźo narodny park 
jako wohroženje. Dźensa je wón 
žiwjenski rum. „Ludźi njepřeswědčiš 
z ideologijemi a transparentami, ale 
z projektami, kotrež jim pokazu-
ja, kak móže dale hić“, wopisuje 
Hermaš situaciju. Tři friziske rěče 

Muzealne słowjanske sydlišćo „Stary 
lud“ mjezuje bjezposrědnje na mu-
zej a předstaja žiwjenje Słowjanow 
w zažnym srjedźowěku. Na jara za-
jimawe wašnje wodźeše młody pe
dagoga Cornelius Kusch wopyto-
warjow po sydlišću. Wobhladachu 
sej hłuboko do zemje twarjene domy. 
W tajkich bydłach běchu prjedowni-
cy derje škitani před měnjatym wje-
drom. Wobmjetk bě z hliny, třěcha 
bě z rohodźu kryta. Wopytowarjo 
móžachu samo při předstajenju sta-
rych rjemjesłow přihladować. Po 
wodźenju bě wobjed w hosćencu 
„Serbski dwór“. W samsnym času 
dojědźechu tež čłonojo Kamjenskeje 
župy do Dešna, kiž su sej do toho cyr-
kej w Brjazynje wobhladali. 
Po wobjedźe podachu so wšitcy do 
Žylowa. Tam wuhotowa so lětsa 
wubědźowanje Superkokota. Wo ti-

a wšelake dialekty kaž tež ličba ak-
tiwnych rěčnikow  − wšo to jeho jara 
na Łužicu dopomina. „Tola mjeńšiny 
na sewjeru dyrbja w přirunanju ze 
Serbami ze snadnišej pjenježnej 

podpěru wuńć, tež ze stron stata“, 
župan zwěsći. Čłonki spěwneho 
cyłka Kantorkow a čłonojo župy su 
so tež z Frashe Scheew, friziskim bli-
dom, zetkali. Njezapomnity wostanje 
zhromadny spěwny wječor, kiž bě 
bohužel překrótki. Ze skupinu Frashe 
Scheew pěstuja Slepjenjo wot 1990
tych sem lět partnerske styki. Jako 
dar přepodachu swojim hosćićelam 
nowe wudaće „Žiweje pohladnicy“ 
kaž tež widejofilm „Kak jo to bylo“, 
kotryž bu hakle tydźeń prjedy ze stron 
„ffmedia“ za Njepilic towarstwo w 
Rownom dozhotowjeny. Na jednym 
dnju zeznajomichu so Slepjenjo tež z 
němskej mjeńšinu w danskim Ribe. 

M. H.

tul superkrala wubědźuja so kóžde 
lěto dobyćerjo jednotliwych zarja-
dowanjow łapanja kokota w Del
njej Łužicy. Dlěje hač dwě hodźinje 
wubědźowanje traješe. Jako prěni 
wottohrny Tobias Schönemann koko-
tej hłowu, dalšej jěcharjej dyrbještej 
křidle wottorhnyć. Lětuši kral bě 
hižo loni wubědźowanje dobył. To 
bě wězo wjeselo! Po wubědźowanju 
na konju sćěhowaše zaćah kralow z 
kralownami do swjedźenskeho stana. 
Wšitke holcy běchu so narodnu dras-
tu woblekli. Po rejce wobdźělnikow
wubědźowarjow započa so program 
dźěći WITAJpěstowarnje ze Žylowa 
a zakładneje šule. Mjeztym pak dyr-
bjachu so čłonojo Budyskeje a Ka
mjenskeje župy hižo zaso na puć do-
moj podać.

K. Liznarjec a K. Jurkowa
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Radworski chór „Meja“ poda so spočatk oktobra do Baški w Čěskej republice. Tam bu před runje 30 lětami partnerske zrěčenje mjez ludowym 
chórom z Baški a Radworskej „Meju“ podpisane. Z toho časa hajitej chóraj runje tak kaž jednotliwi spěwarjo přećelske styki. Sobotu, 
4. okto bra, wuhotowachu w Bašce zhromadny koncert w třoch dźělach: wustup Bašćanow, wustup Radworčanow a wjacore zhromadne spěwy 
wobeju chórow (foto). Swjedźenske zarjadowanje dožiwi wjac hač 100 wopytowarjow. foto: Ambrož Pawlik

januar 10.01.2015, 13 hodź.
koparski turněr wo pokal TCM w Chrósćicach
 18.01.2015, 16 hodź.
„Jedyn Šwjerčik přińdźe zrědka sam“ – předstajenje 
Serbskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny Chrósćicy z. t.
w Njebjelčanskej „Bjesadźe“
dalšej předstajeni: 25.01.2015, 16 hodź. w Haslowje a 
01.02.2015, 16 hodź. w Chrósćicach 
 22.01.2015, 19.30 hodź.
Maćična akademija w Budyskim Wjelbiku: Jurij Łušćanski: 
„Horst Šlosar − nimale pozabyty mišterski šuler Otta Dixa“ 
 24.01.2015, 9 góź.
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny w Chóśebuzu
 30.01.2015
głowna zgromaźina Župy Dolna Łužyca z. t. w Radušu
februar 14.02.2015, dopołdnja
hłowna zhromadźizna TCM
 28.02.2015, 9 hodź.
hłowna a wólbna zhromadźizna župy „Jan Arnošt Smoler“ 
w Serbskim domje w Budyšinje
 28.02. - 19.04.2015
„Jutrowne nałožki w Europje“, wosebita wustajeńca w 
Serbskim muzeju Budyšin
 28.02.2015, 14 hodź.
hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje w Budyskim 
Serbskim muzeju

 28.02./01.03.2015
24. serbske jutrowne wiki w Serbskim domje w Budyšinje 
měrc 04.03.2015, 15 hodź.
50 lět Serbske dźěćace dźiwadło: „W PUTACH ČORNEHO 
PANA“, premjera w Budyskim Dźiwadle na Hrodźe 
 07.03.2015, 9 hodź.
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Budyšinje
 14.03.2015, 19.30 hodź.
„Mój wuměrjeny kraj“, premjera na hłownym jewišću 
NěmskoSerbskeho ludoweho dźiwadła
 28.03.2015, 9 hodź.
17. hłowna zhromadźizna Domowiny w Haslowje 
 28.03.2015, 8 - 18 hodź.
Sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny w 
Budyšinje
apryl 06.04.2015, 14 hodź.
walkowanje jejkow při cyrkwi w Kózłem

meja 01.05.2015
wolejbulowy turněr za holče a žónske mustwa wo pokal 
Serbskeho Sokoła w Pančicach
julij 9. - 12.07.2015

XI. mjezynarodny folklorny festiwal 
„Łužica“ w Budyšinje, Hochozy 
a Chrósćicach

Wubrane terminy lěta 2015 (změny su móžne)



(čo. 17/11683) z lěta 2012, kotrež bě
chu zapósłancy wjacorych frakcijow 
składnostnje 20. róčnicy podpisanja 
Europskeje rěčneje charty zapodali. 
Wón widźi tři hłowne problemy, kiž 
mjeńšinowe rěče wohrožuja: 1. globa-
lizaciju, 2. digitalizaciju a 3. njezajim. 

 
K jimacym wokomikam konferency 
słušeše přepodaće tezoweje papje-
ry „Rěče charty w Němskej – zhro-
madna zamołwitosć“. Dawid Statnik 
přepoda ju profesorej Lammertej kaž 
tež mini sterkomaj Spoorendonk a dr. 
Stange z próstwu, zo nastorči so pro-
ces diskusije w Zwjazku a krajach za 
zhromadne wusměrjenje w zajimje 
spěchowanja rěčow charty w Němskej. 
K tomu liča sewjero a saterfrizišćina, 
delnjo a hornjoserbšćina, danšćina, 
romanes kaž tež delnjoněmčina. 
Mjeńšinowa rada a Zwjazkowa rada za 
delnjoněmčinu formulujetej w tezowej 
papjerje slědowace zasady:

• Připóznawamy wjacerěčnosć a 
mno hotosć rěčow w Europje. Rěče 
char ty w Němskej maja na tym wo-
sebity podźěl. Zasadźamy so za jich 
zachowanje, škit a spěchowanje.

• Wšitcy ludźo maja prawo na swoju 
rěč. Smy zhromadnje namołwjeni, 
tute prawo zachować. Wužiwanje 
mjeńšinowych a regionalnych rě
čow je rozsudne wuměnjenje za za-
chowanje a spěchowanje swój skeje 
identity.

• Rěčna politika je towaršnostny na-
dawk, za kotryž je tež wobydler stwo 
wjetšiny zamołwite. Zasadźamy so 
za šěroke zjawnostne dźěło ze za
měrom, zo bychmy ludźi za hódno-
tu rěčow charty sensibilizowali.

Zhromadne cile su:
1. Wobšěrna rěčna politika

Zakład je wothłosowana rěčna po-
litika w Němskej. Tuta poćahuje so 
na wšě rěče charty w Němskej. Ju 
wudźěłaja Zwjazk a kraje zhroma

Pod titlom „Rěče charty w Němskej – 
tema za wšěch“ wotmě so dnja 26. no-
wembra w Berlinje konferenca rěčow, 
na kotruž běštej Mjeńšinowa rada 
w Němskej a zamołwity za narodne 
mjeńšiny Zwjazka, čłon Zwjazkoweho 
sejma Hartmut Koschyk, přeprosyłoj. 
Hartmut Koschyk a Dawid Statnik jako 
amtěrowacy předsyda Mjeńšinoweje 
rady hosći witaštaj. Mjeńšinowy sekre-
tariat bě zhotowił krótkofilm, kiž do te-
matiki zawjedźe: Běchu so w Berlinje 
pasantow prašeli, hač znaja mjeńšiny 
abo mjeńšinowe rěče atd. Zdźěla kuri-
ozne wotmołwy pokazachu, zo knježi 
wulka njewěda. Marketingowa kam-
panja, ofensiwne zjawnostne dźěło 
za mjeńšiny a jich rěče bě potom tež 
jedne z hłownych doporučenjow w po-
dijowymaj diskusijomaj. Rozmołwne 
partnerki běchu mjez druhim dr. An
drea Willi, čłonka komiteja ekspertow 
Europskeje charty za regionalne abo 
mjeńšinowe rěče, Anke Spoorendonk, 
ministerka za justicu, kulturu a Euro-
pu kraja ŠleswigskoHolsteinska, a 
dr. EvaMaria Stange, ministerka za 
wědomosć a wuměłstwo w Sakskej.
Patronat konferency bě přewzał pre-
zident Zwjazkoweho sejma prof. dr. 
Norbert Lammert. Hačrunjež wot
měwachu so runje jednanja wo etaće, 
wón na konferencu rěčow přichwata, 
zo by přitomnych postrowił. Patronat 
bě přewzał, tak prof. Lammert praji, 
dokelž je 1. wosobinsce přeswědčeny 
wo wusahowacym wuznamje rěče za 
zrozumjenje kulturow a komunika-
cije a 2., dokelž spjelnja konferenca 
wobzamknjenje zwjazkoweho sejma 
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Impresije z konferency rěčow, kiž wotmě 
so dnja 26. nowembra w Berlinje. Jako 
wuslědk a nadawk přepoda Dawid Stat-
nik zapósłancam Zwjazkoweho sejma a 
politikarjam Sakskeje a Schleswigsko-Hol-
steinskeje tezowu papjeru „Rěče charty w 
Němskej – zhromadna zamołwitosć“. 
 fota: Clemens Škoda

ZETKANJA

dnje z reprezentantami mjeńšin a 
regionalneje rěče ...

2. Rěčnospecifiske koncepty   
 rěčow charty ...

3. Runoprawosć šansow
Kubłanje w rěčach charty je wšěm 
přistupne, akceptabelne a při ji ma
jomne, jeli so to tež z přećemi a 
před stawami wotpowědneje rěč
neje skupiny kryje. 

4. Zwoprawdźenje rěčneje charty
Z kraje přesahowacym dźě łom 
docpějemi eficientniše imple men
těrowanje Europskeje charty rěčow. 
Tohorunja přepruwujemy zawjazki 
krajow a je dale wuwiwamy.

5. Sensibilizowanje a rozjasnjenje
Z rěčnej kampanju po cyłej Němskej 
sensibilizujemy ludnosć wjetšiny 
za rěče charty a rozjasnjamy jim 
wjacerěčnosć a rěčnu mnohotnosć 
w Europje. K tomu słuša tež wozje-
wjenje wotpowědnych zakonskich 
tekstow hač k postajenjam na ko-
munalnej runinje.

6. Medialna prezenca rěčow charty ...

7. Solidarita
Wuprajamy so solidarni z mjeń
šinami a regionalne rěče rěčacymi 
w Europje ... 

Budźe wot angažementa politikarjow, 
ale tež wot wutrajnosće narodnych 
mjeńšin a regionalnu rěč nižoněmčinu 
wužiwacych wotwisować, hač so pa
pjera w protokolach zhubi abo so 
wšědnje ze žiwjenjom pjelnja. B. F.

Wjetšu kedźbnosć rěčam narodnych mjeńšin
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ZE ŽUPOW A TOWARSTWOW

Sobotu 15.11.2014 přeprosy župa 
»Mi chał Hórnik« swojich čłonow 
z Do mowinskich skupin a towar
stwow na Serbsku kulturnu ker mu
šku do Chróšćanskeje »Jednoty«. 
Wopytowarjo dožiwichu pi sa ny 
program ze Serbskim lajskim dźi
wa dłom Chrósćicy, Serb skej laj
skej dźiwadłowej skupinu Konjecy/
Šunow, Serbskim muskim chórom 
»Delany«, Serbskej rejo wanskej sku-

Serbska kulturna kermuška

pinu Smjerdźaca a Serbskim folklor
nym ansamblom Wudwor. Jedna  z 
wosebitostkow wječora bě wustup 
młodeje serbskeje spěwarki Wero-
niki Rachelic. K rejam zapiskachu 
Chróšćanscy muzikanća a diskotekar 
Frank Wjesela. Mjez wopytowarjemi 
žněješe zarjadowanje dobry wothłós a 
woni běchu sej přezjedni, zo ma so za
rjadowanje tajkeho razu wospjetować.  
K. Jurkowa fota: Clemens Škoda

Kak turbulentnje kermušu na burskim statoku swjeća, to pokazachu lajscy dźiwadźelnicy 
»Ćiskowskeho dwórskeho dźiwadła« dnja 4.10.2014 na Ćiskowskim dworje wubudźichu z 
tym wjele směcha zahorjenych přihladowarjow. Teksty z mnohimi žorćikami w typiskim 
Ćiskowskim dialekće je napisała Anett Sarodnikowa. Na kóncu samodźěłany jejkacy liker 
wšitkich za kofejowym blidom »wujedna«. foto: Johann Tesche

Impresije ze swójbneho popołdnja 
žu py Budyšin dnja 15.11.2014 w Stróži

fota: Jurij Helgest


