
Wubrane fakty k stawiznam poćahow mjez Domowinu a Wendlandom 
 
- Tradicija kontaktow Serbow z Wendlandom saha do zańdźenosće. Na přikład 
  slědźeše serbski ludowědnik dr. Arnošt Muka před 100 lětami we Wendlandźe 
  za Słowjanami. 
  Tule běše słowjanski kmjen Drewjanow połobskich Słowjanow žiwy. Drjewjenjo pak 
  njejsu ženje swójsku pisomnu rěč wužiwali a ertna rěč zańdźe dospołnje srjedź 18.  
  lětstotka. Ale słowjanske předstawizny Wendlanda, kiž wotbłyšćuja so w 
  pomjenowanjach městow, wsow a ležownosćow, zwjazuja tutón region ze Serbami. 
 
- Swjedźenska akademija k 150. posmjertnym narodninam w měsće Lüchow  
  (Wendland) bě jedyn z wjerškow wot lěta 1991 sem wuwiteje kulturneje wuměny  
  mjez Serbami a Wendlandom, wosebje z městom Lüchow, kotrež je wokrjesne 
  město (Landkreis Lüchow-Dannenberg). 
 
- Zakład za zahajenje poćahow bě list Wojerowskeho župana a zamołwiteho  
  wokrjesa Wojerecy za serbske naležnosće, Wernera Sroki z dnja 5.2.91, kiž je dr.  
  Karl Kowalewski w tamnym krajnoradnym zarjedźe do rukow dóstał a hnydom  
  zahoriće za wuwiće poćahow wužiwał. 
 
- Nimo wuměny wšelakich oficialnych delegacijow města Lüchow a Domowiny běchu 
  dalše wubrane wjerški kulturneje wuměny: 
  * 1992: dr. Kowalewski čita w Budyšinje z chroniki Wendlanda wot Paruma  
              Schultzeho, kiž bě jedyn z poslednich, kotryž je słowjansku rěč tuteje  
              kónčiny drjewjanšćinu wobknježił  
  * 1993: 24 serbskich wjesnjanostow mějachu dalekubłanje we Wendlandźe 
  * 1995: wustajeńca “Serbske impresije” w Ludowej bance Lüchow 
  * 1996: Serbska rejowanska skupina Židźino wustupi na drastowym swjedźenju 
     Nižosakskeje w Lüchowje 
  * 1998: wjetša prezentacija serbskeje kultury na Łužiskich dnjach we Wendlandźe 
  * 2000: wustajeńca wo Wendlandźe w Domje Zejlerja a Smolerja we Łazu 
  * 2001: Serbska drastowa skupina Brětnja na swjedźenju kćějateho wrjosa 
  * 2006: cyły bus spěchowanskeho towarstwa “Dom Zejlerja a Smolerja” bě we 

Wendlandźe / dr. Kowalewski jako społnomócnjeny Domowiny za     
Wendland powołany  

  * 2007: chór “Łužyca” we Wendlandźe / rejowanska skupina “Die Wendländer” we 
     Łužicy 
  - 2008: 850 lět Lüchow ze serbskej delegaciju, prapremjera twórby “Musikalische  

    Bilder aus dem Wendland ze serbskim motiwom “Hanka, budź wjesoła” 
  - 2009: Němsko-serbski ansambl Choćebuz-Žylow wustupi na swjedźenju “10 lět 
     park błudźenkow Clenzer Schweiz”  
   
- wot lěta 2010 sem pospyty za znowawožiwjenje poćahow z nowymi zamołwitymi na  
  čole města Lüchow 
 
- februar 2014: referentaj Domowiny Clemens Škoda a Werner Sroka přednošujetaj  
  w Lüchowje wo Serbach, wo Domowinje a wo poćahach do Wendlanda před  
  přisłušnym wuběrkom měšćanskeje rady 
 
- 28./29.04.2015: wopyt oficialneje delegacije města Lüchow we Łužicy -  
  měšćanosta, Manfred Liebhaber / měšćanski direktor, Hubert Schwedland / 



  wotrjadnica dźěći, młodźina, šule a kultura, Claudia Lange / nowy społnomócnjeny 
  Domowiny za Wendland (wot februara 2014 sem), Ernst Stelte 
 
- stacije wopyta: 28.04.2015: Čorny Chołmc: Krabatowy młyn, Wochozy: cyrkej,  

wopomnišćo za dźělne wotbagrowanje ze Šwjelowej lipu, 
zetkanišćo z wustajeńcu wo stawiznach Wochoz, park błudźenkow, 
informaciski centrum “Wěža při ćežkej horje” / 29.04.2015: 
ekskursija z předsydu Domowiny po Ralbicach/Róženće 

    
  
  


