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czy skorzystaliście z uroków zimy? W tym roku zostaliśmy mile zaskoczeni tygodni-
ami opadów śniegu i temperaturami poniżej zera, nieprawdaż? Czy udało się wam 
pojeździć na sankach? Następny śnieg spadnie może dopiero pod koniec roku. Jeśli 
macie jakieś zimowe zdjęcia, podzielcie się nimi z nami wysyłając na nasz adres email. 
Teraz możecie schować te grube zimowe kurtki i rękawiczki głęboko do szafy. Nadszedł 
czas, aby wyciągnąć z szafy letnie ubrania i dołączyć do nas podczas wiosenno-letnich 
wycieczek po Geoparku. Ruszamy!

SPIS TREŚCI

Zaczynamy!



Na terenie Łuku Mużakowa znajduje 
się wiele mniejszych i większych jezior 
pokopalnianych. Podczas gdy więk-
sze z nich zostały zagospodarowane 
jako lokalne centra rekreacyjne i przyj-
mują gości korzystających z kąpielisk i 
kempingów, mniejsze, spokojne jezio-
ra są bardziej popularne wśród węd-
karzy i obserwatorów przyrody. Jest 
tutaj wiele do odkrycia. Aby umożliwić 
przyrodzie niezakłócony rozwój, nie-
które obszary są specjalnie chronione. 
Jednym z nich jest dawny obszar gór-
nictwa odkrywkowego wokół „Luisen-
see” w pobliżu Klein Kölzig, który w 
1995 roku uznany został za rezerwat 
przyrody.

Podczas epoki lodowcowej około 340 
tys. lat temu „jęzor“ lodowca wysu-
nął się do przodu tworząc -z rozbitej 
i sprasowanej ziemi wał o wysokości 
około 130-150 m. Siła lodu spowodo-
wała, że warstwy ziemi zostały prze-
rwane i utworzyły fałdy. Dziś ten geo-
logicznie wyjątkowy obszar nazywany 
jest „Łuk Mużakowa“.

Właśnie w tych fałdach ludzie znajdo-
wali później surowce, takie jak węgiel 
brunatny, piasek, glina, które potem 
wydobywali i przetwarzali.
Od połowy XIX wieku do drugiej po-
łowy XX wieku w wielu wyrobiskach 
na terenie Łuku Mużakowa wydoby-
wano węgiel brunatny. Wydobywano 
go albo metodą odkrywkową (tzn. na 
powierzchni ziemi, najpierw usuwając 
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Wstęp do parku jest płatny - aktualne 
ceny w Internecie.

W letnie dni warto pomyśleć o ochronie 
przeciwsłonecznej (krem, nakrycia gło-
wy) ponieważ w parku jest mało cienia.

Przy wejściu możecie wypożyczyć
drewniane wózki, które ułatwią wam
przewiezienie np. koszy piknikowych.

W strefie wejściowej znajduje
się bar z przekąskami, w którym może-
cie odpocząć po spacerze.

Załóżcie wygodne obuwie.

Pozostańcie na wyznaczonych ścież-
kach.
 
Nie zapomnijcie aparatu fotograficzne-
go! Będziecie zaskoczeni, ile pieknych 
motywów na Was czeka!

Początek i cel podróży: 
„Dawna cegielnia” w Klein Kölzig, 
03159 Neiße – Malxetal

Czas trwania: opieszo od 1,5 do 2 
godzin

Długość: ok. 4 km

ODKRYĆ
Wycieczka: rezer-
wat przyrody 
„Luisensee”

praktyczne wskazówki:



glebę, a następnie wydobywając od-
słonięty węgiel brunatny), albo meto-
dą głębinowa (kopiąc głębokie tunele 
w ziemi, aby uzyskać dostęp do su-
rowca).

Rozpoczynamy naszą podróż od-
krywczą przy „Dawnej cegielni“ w Kle-
in Kölzig i kierujemy się na zachód w 
stronę lasu. Już po kilku krokach, na 
zarośniętym nasypie widać starą linię 
kolejową, która do 1996 r. funkcjono-
wała pomiędzy Weißwasser a Forst. 
Mijamy dawną stacje paliw i po ok. 
450 m skręcamy w prawo, w leśną 
drogę w kierunku północnym. Teraz 

robi się naprawdę ekscytująco. Tutaj 
natura na nowo podbiła swoje króle-
stwo. Wybierzmy się w podróż w cza-
sie i cofnijmy się o 170 lat.
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Krajobraz Łuku Mużakowa w trakcie epoki lodowcowej.



Był rok 1851, kiedy właściciel mająt-
ku Klein Kölzig, Trierenberg, otworzył 
w lasach swojej posiadłości kopalnię 
węgla brunatnego. Początkowo do 
wydobywania węgla zatrudniał swo-
ich robotników dniówkowych. Byli to 
pracownicy, którzy pomagali w ma-
jątku głównie w rolnictwie i otrzymy-
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wali za to codziennie wynagrodzenie. 
Węglem tym zaopatrywał należące do 
dworu cegielnię i gorzelnię, a także 
ogrzewał nim pomieszczenia dworu. 
Pięć lat później z małego wyrobiska 
(koryta) wydobyto tyle węgla brunat-
nego, że zostało ono oficjalnie zareje-
strowane i otrzymało nazwę „Franz“. 
Węgiel potrzebny był i jest wszędzie, 
a obecnie jest bardzo poszukiwanym 
materiałem opałowym. Jest również 
czule nazywany „czarnym złotem“.

Obszar wydobywczy został powięk-
szony, a wokół szybu „Franz“ po-
wstało kilka mniejszych zagłębień, z 
których jedno nosiło uroczą nazwę 
„Flora“. Węgiel wydobywany był nad 
ziemią i przerzucany przez robot-
ników do małych żelaznych wago-
ników zwanych wagonetkami. Na-
stępnie kolejka linowa wywoziła je z 
kopalni długim pochyłym „zjazdem“. 
Lepsza technologia wydobycia wę-
gla wkrótce podwoiła dzienną wiel-
kość wydobycia. W 1888 roku, dłu-
go po rozpoczęciu prac górniczych, 
rozpoczęto budowę linii kolejowej z 
Weißwasser przez Döbern do Forst. 
Linia kolejowa biegła po dużym łuku 
między szybem „Franz“ a zagłębie-

niem na wschód od niego, w pobliżu 
„Dawnej Cegielni“, przez Klein Kölzig 
(stary nasyp kolejowy z początku wę-
drówki). Cała budowa około 30-kilo-
metrowej linii trwała trzy lata.

Aby móc przetwarzać surowy węgiel 
brunatny na miejscu, właściciele ko-
palni wybudowali w pobliżu własną 
brykietownie z dwiema bocznicami 
dołączając je do ukończonej linii kole-
jowej. Teraz wydobywany węgiel bru-
natny mógłby być przetwarzany na 
poręczny brykiet węglowy, a następ-
nie transportowany koleją.
Zaraz po skręceniu w lewo na leśną 
ścieżkę wokół „Luisensee”, zobaczy-
my miejsce, w którym przed około 
100 laty stał budynek. Idąc kilka kro-
ków dalej stanęli byśmy przed ówcze-
sną kolejką linową z wózkami. Cieka-
we, czy znajdziemy tam jeszcze coś, 
co przypomni nam tamten czas.

Po prawej stronie leśnej ścieżki, w 
pewnym oddaleniu, towarzyszą nam 
pozostałości po zagłębieniu terenu.
Jeśli usłyszycie stukot to może to być 
dzięcioł czarny. Głośne, przeszywają-
ce odgłosy informują nas, że w pobli-
żu znajdują się żurawie. Możecie być 
też   niemal bezszelestnie obserwo-
wani, to myszołów szuka ofiary. Wie-
le ptaków, owadów i małych zwierząt 
znalazło tu nowe środowisko życia na 
leśnych bagnach, torfowiskach i w 
małych zbiornikach wodnych.
Gdy leśna ścieżka skręci na 
wschód (w prawo), po le-
wej stronie zo-
baczycie jezio-
ro „Luisensee”. 
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Wagonetka 
Zdjęcie: Norbert Anspach

Żuraw



W strefie brzegowej rosną trzciny, 
w których często spotkać można 
kaczki. Przy odrobinie szczęścia 
może uda wam się zobaczyć na-
wet rybołowa na polowaniu.
Na kolejnym skrzyżowaniu kieruje-
my się na północ (w lewo). 

Podczas naszej odkrywczej wy-
cieczki w zasięgu wzroku mamy 
jezioro a w pamięci z pewnością 
również historię czasów wydoby-
cia węgla brunatnego.

Aby obejść jezioro dookoła, nasza 
ścieżka poprowadzi nas na zachód 
(w lewo). Jeśli będziecie uważni, po 
krótkim spacerze, zauważycie gatu-
nek iglastego drzewa, który szcze-
gólnie dobrze rozwinął się na małej 
powierzchni. Kto zna ten rodzaj sosny 
z długimi igłami? Jest to sosna wej-
mutka, która może osiągnąć wiek na-
wet 500 lat, której drewno jest często 
wykorzystywana jest do budowy uli.
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Rybołów  Ilustracja: Norbert Ansapch



Po zakończeniu wydobycia węgla 
w kopalni „Franz“ w 1928 roku, czyli 
około 100 lat temu, przyroda otrzy-
mała tu wolną rękę. Tak więc każda 
roślina, każde zwierzę mogło wybrać 
swoje własne miejsce. 

Mijając jezioro dochodzimy do ko-
lejnego skrętu na południe (w lewo). 
Spójrzcie na prawą stronę ścieżki. 
Znajdowało się tu jedno z wielu ma-
łych zagłębień górniczych, zwanych 
też nieckami. Dziś ten widok wydaje 
się nieco upiorny.

Po pokonaniu zakrętu możecie spró-
bować podejść do wody. Proszę pa-
miętajcie jednak, że znajdujemy się na 
terenie rezerwatu przyrody. Przy brze-
gu możecie złapać oddech i nasycić 
wzrok widokiem na jezioro. Starsi 
mieszkańcy wsi wspominają, że w 
dawnych czasach, kiedy w jeziorze 
„Luisensee” nie było jeszcze tyle 
wody co dziś, było one podzielone 
na dwa mniejsze jeziora. To mu-
siał być ciekawy widok. Niestety 
nie mamy magicznej różdżki, by 
chociaż na chwilę zobaczyć jak to 
niegdyś wyglądało. 

Ruszamy dalej w drogę dookoła jezio-
ra. Ścieżka skręca w prawo a za chwi-
lę w lewo. Nieco dalej znów odbijamy 
w lewo i widzimy jezioro po raz ostat-
ni. Po drugiej stronie ścieżki odkrywa-
my wyglądający na nieco zabrudzony 
zbiornik wodny. Czerwone błoto to 
tlenek żelaza, coś jak rdza. Powstaje, 
gdy rozpuszczone żelazo łączy się z 
tlenem na powierzchni wody. Wraz 
z piaskami i glinami, które również 
występują tutaj w zagłębieniach, tle-
nek żelaza może stać się twardy jak 
kamień. Powstaje tak zwana ruda 
darniowa. W dawnych czasach wy-
korzystywano ją do budowy. Można 
ją jeszcze dziś znaleźć w starych mu-

9



rach kościelnych lub innych 
zabudowaniach.

Mamy dla was jeszcze jedną 
ciekawostkę. Poziom wody 
w „Luisensee“ jest więk-
szy niż w przeciwległym 
zbiorniku z rdzawą wodą. 
Dzieje się tak z powo-
du wypiętrzonych przez 
lodowiec warstw gliny, 
które nie przepuszczają 
wody. Jak już wiemy, to 
pozostałość po epoce 
lodowcowej.
Po kolejnym skręcie na wschód (w 
lewo), znajdziemy się już w drodze po-
wrotnej do „Dawnej cegielni“. Oto je-
steśmy z powrotem w teraźniejszości. 

Spokojne jezioro, wyjątkowa historia i 
piękna przyroda, której oddech moż-
na usłyszeć. To się nazywa podróż 
odkrywcza.

Dawna Cegielnia w Klein Kölzig
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HISTORIa SERbOłużYCzan

Między Bautzen a Cottbus spotykamy 
się z dwujęzycznością. Tu, na Łuży-
cach, mieszkają Łużyczanie. Na Dol-
nych Łużycach nazywani są również 
Wendami. Są narodem słowiańskim. 
Ich przodkowie osiedlili się około 1500 
lat temu na obszarze pomiędzy Mo-
rzem Bałtyckim a niskimi pasmami 
górskimi, Łabą i Soławą oraz Odrą-
-Bobrem-Kwisą na wschodzie. 

Osadnicy słowiańscy żyli z rolnictwa, 
hodowli zwierząt i handlu oraz miesz-
kali w wielkich osadach chronionych 
przez ziemne lub murowane mury, któ-
rych pozostałości do dziś można zna-
leźć na całych Łużycach. Po słowiań-
skiej kampanii Henryka I w X wieku 
plemiona serbołużyckie zostały jemu 
podporządkowane. Musieli oni po-
rzucić swoją pogańską wiarę i zostali 
schrystianizowani. Poprzez imigrację 
z różnych regionów Niemiec obszar 
osadnictwa serbołużyckiego wyraźnie 
się powiększył. Z powodu niszczących 
skutków wojny 30-letniej w XVII wieku 
oraz z powodu zarazy zmniejszył się 
jednak obszar językowy Serbołuży-
czan. Łużyczanie zamieszkiwali więc 
tylko Górne i Dolne Łużyce. Wśród 
zamożnych, szanowanych obywateli 
było kilku Serbołużyczan, ale więk-
szość stanowili prości rzemieślnicy lub 
służba. Mieszkali oni w specjalnych 
wendyjskich kwaterach. 
Życie na wsi było bardzo ciężkie. Lu-

dzie pracowali na polach i w gospo-
darstwach od świtu do zmierzchu, 
również dzieci odgrywały ważną rolę 
w tej pracy. Wielu mieszkańców wsi 
wyjechało do dużych miast jako aby 
pracować jako parobkowie lub służą-
cy, ponieważ nie mogli już żyć tylko z 
pracy na roli. 

W połowie XIX wieku życie na wsi stało 
się tak ciężkie, że wielu Serbołużyczan 
zdecydowało się sprzedać wszystko 
i opuścić swoją ojczyznę na zawsze, 
wyjeżdżając do Australii lub Teksasu. 
W swoim bagażu nie mieli nic poza 
nadzieją na lepsze życie. Chcieli pra-
cować i żyć w swojej wierze chrześci-
jańskiej.
Od XIX wieku po dzień dzisiejszy Ser-
bołużyczanie walczą o swoje podsta-
wowe prawa narodowe, ponieważ ich 
istnienie jako narodu jest coraz bar-
dziej zagrożone. 

Industrializacja około 1870 roku przy-
niosła masowy napływ niemiecko-
języcznych robotników i nastąpiło 
pomieszanie języków. W 1871 roku 
powstało Cesarstwo Niemieckie a z 
nim niemieckie państwo narodowe. 
Mniejszości traktowano wówczas jako 
potencjalnych wrogów. Serbołużycza-
nie zostali w ten sposób zmuszeni do 
utworzenia nowych struktur politycz-
nych. Z tego powodu w 1912 roku 
powstała Domowina jako organizacja 
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parasolowa, zrzeszająca Serbołuży-
czan i Wendów. Po I wojnie światowej 
zrzeszenie dążyło do uzyskania nieza-
leżności politycznej lub przyłączenia 
do narodowego państwa czechosło-
wackiego (do dzisiejszej Republiki 
Czeskiej). 

Po II wojnie światowej Serbołużycza-
nie bezskutecznie starali się o utwo-
rzenie własnego państwa łużycko-
-serbskiego. W 1948 roku uchwalono 
w Saksonii ustawę o ochronie praw 
ludności serbołużyckiej. Było to pod-
stawą do powstania serbołużyckich 
instytucji wspieranych przez państwo. 
Po zmianie ustroju w 1989 r. większość 
z nich pozostała. W celu promocji ser-
bołużyckich instytucji i stowarzyszeń 
w 1991 roku utworzono fundację na 
rzecz narodu serbołużyckiego.
Dla rozwoju kultury narodowej bardzo 
ważny jest język, który jest również 
językiem pisanym. Dzisiaj rozróżnia-
my dwa typy języka serbołużyckiego: 
język górnołużycki i dolnołużycki, któ-
ry jest podobny do języka polskiego i 
czeskiego. Najstarsze pismo w języ-
ku serbołużyckim ma około 500 lat. 
Obecnie w języku serbołużyckim wy-
dawane są gazety codzienne i tygo-
dniki, czasopisma dla dzieci, podręcz-
niki szkolne, produkowane programy 
telewizyjne i audycje radiowe.
Jednak nauka języka serbołużyckiego 
nie zawsze była dozwolona w szkole. 
W przeszłości było to zabronione. Ser-
bołużyczanie musieli walczyć o prawo 
do nauczania w swoim języku ojczy-
stym. Od roku 1945 wszyscy ucznio-
wie uczyli się języka niemieckiego i 
serbołużyckiego jako języków rów-
norzędnych. Również lekcje przed-
miotowe, np. biologii, chemii, fizyki, 

odbywały się w tym języku. Od 1964 
roku ponownie wprowadzono ogra-
niczenia. Niemieckie dzieci, które nie 
chciały się go uczyć, nie miały takiego 
obowiązku. Obecnie wznowiono takie 
lekcje. Ważny dla tego sukcesu jest 
projekt Witaj. Niemieckie dzieci uczą 
się tam języka serbołużyckiego już w 
przedszkolu, w którym wychowaw-
czynie przez cały dzień rozmawiają w 

Chrystusowe Dzieciątko z Mulkwitz
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tym języku. W ten sposób dzieci uczą 
się go podczas zabawy. Później mogą 
kontynuować naukę w szkole podsta-
wowej, dalej średniej i wypełnić ten ję-
zyk życiem.

Istnieje piękne powiedzenie: „Kto zna 
dwa języki, ten jest dwa razy człowie-
kiem“.

Serbołużyczanie są ludem pobożnym 
i kochającym przyrodę. W legendach 
wyjaśniają wiele zjawisk przyrodni-
czych. Wśród nich była np. legenda 
o błędnych ognikach, które dobrym 
ludziom wskazywały w nocy drogę do 
domu, a złych wysyłały na bagna.
Wedgług legend Łużyce zamieszkiwa-
ły również lutki. Przypominały one ma-
leńkich ludzi i żyły ukryte w zgodzie z 
naturą, pod ziemią. Kochały muzykę, 
śpiew i taniec oraz utrzymywały dobre 
stosunki z mieszkańcami wsi.
Szczególnym zwyczajem, który za-
chował się do dziś, jest „dźěćetko“, 
czyli serbołużyckie Dzieciątko Chry-
stusa. Nie przynosi dużych prezentów 
jak Święty Mikołaj, ale błogosławień-
stwo. Zewnętrzną częścią dłoni głasz-
cze 3 razy dzieci po policzku i życzy im 
zdrowia i szczęścia w nadchodzącym 
roku.
Obecnie na Górnych Łużycach żyje 

jeszcze około 40.000 Łużyczan, na-
tomiast na Dolnych Łużycach 20.000. 
Bautzen i Cottbus są centrami kultu-
ralnymi Górnych i Dolnych Łużyc. 
Na całym obszarze przez nich za-
mieszkiwanym można znaleźć 4 re-
giony tradycyjnych strojów. Do tego 
należy doliczyć serbołużycki katolic-
ki strój tradycyjny z Łużyc Górnych, 
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Wodnik jako drewniana rzeźba w Halbendorf

Serbołużyckie jaja wielkanocne



strój tradycyjny z okolic Hoyerswerdy, 
region stroju tradycyjnego w Schle-
ife oraz region stroju tradycyjnego w 
Spreewaldzie.

Te odświętne stroje noszone są na 
specjalne, np. kościelne okazje. W ży-
ciu codziennym nie zakłada się tego 
typu stroju.

Tak więc, teraz dowiedziałeś się wiele 
o Serbołużyczanach. Po więcej infor-
macji zapraszamy do naszego Cen-
trum w Schleife:

Serbski kwasny ćah Slepo z. t./
Sorbischer Hochzeitszug Schleife e. V.
Friedensstr. 65/Měrowa 65
02959 Schleife/Slepo
tel. 035773 76153

Strój ludowy z Schleife

Zdjęcie: Serbołuzyckie Centrum Kultury w Schleife

Obszar osadnictwa Serbołużyczan

Lalki w ludowym stroju z Schleife Zdjęcie: Stephanie Bierholdt
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powiedział Otto Lukas, nauczyciel 
języka niemieckiego z Spremberg.

ziemniaki w mundurkach z olejem 
lnianym i twarogiem 

- 500 gram twarogu
- szklanka mleka
- sól i biały pieprz
- mała cebula, pokrojona w 

   drobną kostkę
- świeży szczypiorek, 
  drobno posiekany
- młode gotowane ziemniaki

- świeży olej lniany

Składniki:

„Olej lniany i twaróg czynią 
Łużyczan silnymi”

15

uCzTa DLa baDaCza

Wiem, że w ciepły letni dzień wolisz 
zjeść lody lub napić się zimnej lemo-
niady. Należy jednak zjeść coś pożyw-
nego w ciągu dnia, aby mieć energię 
na zabawy i wycieczki.
Jednym z najbardziej znanych łużyc-
kich dań, idealnym na upalne dni, są 
ziemniaki w mundurkach z twarogiem 
i olejem lnianym. Twoja babcia pewnie 
nie raz przygotowywała je dla Ciebie. 
Lekko ciepłe ziemniaki, zimny twaróg i 
olej lniany to dobre orzeźwienie i jed-
nocześnie pożywny obiad!

Przepis jest prosty. Twoi koledzy i ko-
leżanki chętnie skosztują tej potrawy 
określanej jako „danie dla ubogich“.

1. Wymieszaj wszystkie 
 składniki razem, oprócz 
 ziemniaków i oleju lnianego.
2. Ugotowane ziemniaki ułóż na 
 talerzu i podaj z twarogiem.
3. Na koniec polej twaróg 
 olejem lnianym.

To wszystko! Smacznego.



łaMIgłówKI
Zagadki 
fotograficzne

2

1

3

?

1. Czy jest to...

A. węgiel brunatny?
B. antracyt?
C. węgiel kamienny?

2. Gdzie znajduje się ten głaz 

narzutowy?
A. koło Reuthen, Niemcy

B. w Kamienicy k. Trzebiela, Polska

C. w Parku Mużakowskim, 

 Polska/Niemcy

3. Czy Muzeum Szkła 
znajduje się w:A. Bad Muskau, Niemcy?

B. Łęknica, Polska?C. Weißwasser / O.L., Niemcy?
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GEOPARKOWE ŁAMIGŁÓWKI
Zagadka słowna: 33 wyrazów zostało tu ukrytych poziomo i pionowo.

BÓBR BRYKIETOWNIA CEGŁA DOLINA REŃSKA DOMOWINA EOCEN ERUPCJA 
FLORA FORST FRANZ KACZKA KOLEJKA LINOWA KRATER KWARC LAWA LUISENSEE 
ŁABĘDŹ ŁUPEK MAŁŻE ODENWALD OLEJ LNIANY PIASEK REZERWAT RYBOŁÓW 
SERBOŁUŻYCZANIE SKAMIELINA ŚLIMAK UNESCO WAGONIK WULKAN ŻURAW 

F O R S T U Y E D G Y H Q S H T D D Q D

H T E B Ó B R U Y I O V W E A Ś O M W F

K N Q R E K R A T E R T R R I L L P A R

O J U T O A Z S E T Y U E B K I I I G A

L O Q U L B B I U R Ł D R O W M N A O N

E D T Y E S R J F V U R U Ł A A A S N Z

J E H T J W Y S L O P B P U R K R E I N

K N I I L D K W O X E Y C Ż C J E K K H

A W U D N V I W R R K Y J Y V U Ń I Y Y

L A U O I T E K A U H T A C Q N S Y W K

I L J M A G T I Y J E I Y Z E E A G U A

N D U O N T O W H H E Y Y A T S Q L L C

I L F W Y E W F E O C E N N U C E A K Z

O U E I O W N R Q E H Y Y I I O R W A K

W R W N D W I T F R T Y I E O U R A N A

A T W A E I A Y N H J U C P G Ł A U R R

Ż U R A W Y R U W S R E Z E R W A T I R

K L U I S E N S E E H U K F W S G Y K Q

O W A S D E Ł A B Ę D Ź H Y R S C R J J

R Y B O Ł Ó W J U T V V M A Ł Ż E E Y U

17

1. Jaką nazwę nosiła mniejsza niecka kopalni „Franz“?
2. Do budowy czego wykorzystuje się drewno sosny wejmutki?
3. „Olej lniany i... czyni Łużyczan silnymi!“
4. … Kölzig - tam znajduje się biuro Geoparku, w budynku Dawnej Cegielni
5. Szczątki muszli jakich zwierząt, poza małżami, można znaleźć na dnie morza?

Rozwiązania z zeszytu jesień/zima 2020 znajdziecie na str. 31.

 1

  2

  3 

  4

5 



Będziesz potrzebował:
- tacę z wyższym brzegiem lub blachę 
  do pieczenia,
- plastelinę,
- szklankę,
- łyżeczkę, pipetę lub mały dzbanek,
- czerwony barwnik spożywczy i wodę,
- proszek do pieczenia,
- w razie potrzeby: akwarele i pędzle.

1. Uformuj z ciasta kulę w dłoniach. 
 Następnie użyj jednego z palców, 
 aby wykonać głęboki otwór, nie 
 przebijając jej.
2. Z kulki uformuj mały wulkan i 
 umieścić go na blaszce lub tacy do 
 pieczenia. Teraz masz okazję po
 większyć palcami otwór, który
 reprezentuje ujście i komorę wulka
 niczną wewnątrz wulkanu.
3. Wypełnij komorę wulkaniczną i 
 otwór wentylacyjny sodą 
 oczyszczoną. Zostaw miejsce na 
 płyn (wypełnij około ¾ objętości 
 komory).
4. W słoiku zafarbuj wodę czerwonym 
 barwnikiem spożywczym.

5. Używając łyżeczki, pipety lub 
 małego dzbanka, wlewaj 
 powoli wodę zabarwioną na
 czerwono do wulkanu, aż woda 
 osiągnie krawędź krateru.
6. Obserwuj, co się dzieje! Jeśli chcesz 
 wzmocnić erupcję wulkanu, możesz 
 dodać do sody oczyszczonej proszek 
 do pieczenie i ostrożnie wymieszać w 
 wulkanie za pomocą łyżeczki.
7. Możesz powtórzyć eksperyment, 
 dodając do wulkanu trochę więcej 
 sody oczyszczonej i wody.

Wyjaśnienie:
Za pomocą eksperymentu odtworzyłeś 
wybuch wulkanu, który nazywany jest 
również erupcją. Spieniona mieszani-
na sody oczyszczonej i wody to lawa 
o temperaturze ok. 1000 °C, która po 
erupcji rozprzestrzenia się wokół wul-
kanu, a następnie zastyga. Dodatkowo 
możesz zaobserwować emisję gazów 
podczas erupcji, patrząc na bąbelki.

Źródło: 
GFZ School Lab, Centrum Helmholtz w 
Poczdamie - Niemieckie Centrum Ba-
dawcze Nauk Geologicznych GFZ

Erupcja 

mini-wulkanu

Propozycja eksperymentu
zbaDaĆ

Źródło: 
GFZ Szkolne Laboratorium, Centrum Helmholtza w Poczdamie - GFZ Niemieckie Centrum 
Badawcze Nauk Geologicznych.
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SłOwnIK gEOLOgICznY

W naszym ostatnim numerze dowie-
dzieliście się wiele o piasku i o tym, 
co właściwie mamy na myśli, kiedy 
mówimy o tym surowcu. Mogliście to-
warzyszyć małemu ziarenku kwarcu w 
jego drodze od powstania do osadze-
nia się na brzegu morza. Proces ten 

nie dotyczy oczywiście tylko kwarcu, 
ale może być przeniesiony na wszyst-
kie inne minerały, które możemy zna-
leźć w skałach. Dzięki poszczególnym 
składnikom piasku możemy więc do-
wiedzieć się wiele o jego pochodzeniu 
i skałach, z których powstał.
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Piasek do odkrycia!

ROzPOznaĆ

Mikroskopowy obraz biogenicznego (składającego się z organizmów) piasku z Wyspy Wielkanocnej 
(szerokość obrazu ok. 14 mm)



Dzisiaj przynieśliśmy Wam bardzo 
specjalny piasek, aby pokazać jak 
bardzo może być on różnorodny. 
Pod mikroskopem widać od razu - 
ten piasek jest inny! Nie składa się z 
małych zaokrąglonych ziaren mine-
ralnych, jak można by się spodzie-
wać. Zamiast tego zawiera on wiele 
różnych komponentów o najróżniej-
szych kolorach i formach. Niektóre 
z nich mogą nawet wyglądać wam 
znajomo i z łatwością je rozpoznacie.
Podobnie jak dobrze nam znany 
piasek kwarcowy, ten również po-
wstał w strefie brzegowej morza. 
Dokładniej rzecz ujmując, pochodzi 
on z odcinka plaży na Wyspie Wiel-
kanocnej w Chile. Oceany w tych 
tropikalnych regionach oferują sie-
dlisko dla licznych, częściowo egzo-
tycznych stworzeń morskich. Wiele 
z tych zwierząt, takich jak małże czy 
ślimaki, posiadają twardy wapienny 
szkielet zewnętrzny, który ma chro-
nić je przed drapieżnikami i czynni-

kami zewnętrznymi. Po śmierci ciała 
opadają na dno, a ich miękkie części 
rozpuszczają się, pozostawiając je-
dynie muszle. Z czasem coraz więcej 
szczątków gromadzi się więc na dnie 
morskim, stopniowo wypływając na 
plażę. 
Nasz dzisiejszy piasek jest dobrym 
przykładem wielkiej różnorodności 
organizmów, które zamieszkują mo-
rze w tym środowisku. Najłatwiej-
sze do rozpoznania są małe muszle 
ślimaków i małży, które są bardzo 
wytrzymałe i często zachowane w 
całości. W przeciwieństwie do nich, 
siła morza tak bardzo zniszczyła 
twarde części innych stworzeń, że 
często pozostają tylko fragmenty lub 
pojedyncze części. Ze względu na 
swój kolor, różowawe, czerwonawe 
fragmenty na pewno przyciągnę-
ły wasz wzrok od razu. Kiedyś były 
one częścią większego, roślinnego, 
rozgałęzionego szkieletu koralowca. 
Te wyłącznie morskie stworzenia są 

Zbliżenie na kolorowe fragmenty koralowca (szerokość obrazu ok. 14 mm)
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czasami tak kolorowo ubarwione, że 
często określa się je jako podmor-
skie ogrody kwitnących roślin. Kora-
lowce to tzw. zwierzęta osiadłe, które 
są przytwierdzone do podłoża i nie 
mają zdolności poruszania się. Wie-
le z nich żywi się wyłącznie poprzez 
filtrowanie drobnych organizmów 
(planktonu) i składnikami odżywczy-
mi z przepływającej wody morskiej.
Oprócz fragmentów koralowców, 
w pojedynczych przypadkach zna-
leźć możecie kolorowe, cienkie kol-
ce, zwykle wielkości zaledwie kilku 
milimetrów, o prążkowanej lub łu-
skowatej powierzchni. Należą one 
do zwierząt z grupy tzw. szkarłupni, 
czyli jeżowców. Na ich dolnym koń-
cu kolce mają pogrubioną podstawę, 
z którą zostały przymocowane do 
muszli zwierzęcia przez staw. Dzię-
ki temu poszczególne kręgosłupy 
mogą być przesuwane i mocowane 
w sposób wyrównany w celu obrony 
w przypadku zagrożenia.

To był tylko niewielki wycinek wi-
docznych już gołym okiem szcząt-
ków, które pozwoliły nam dowiedzieć 
się wiele o siedlisku oceanu. Piasek 
jest więc czymś więcej niż tylko nud-
nym zbiorem różnych ziaren, ale każ-
de z nich ma swoją własną, ekscytu-
jącą historię do odkrycia!
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Zbliżenie kompletnych i połamanych kolców 
jeżowca (maksymalna długość 5 mm)

Skorupa jeżowca z częściowo zachowanymi 
kolcami (średnica ok. 5 cm)



Puszcza
Kostrzyński Marcin

Flint poleca

PROPOzYCja LITERaTuRY
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Witajcie w puszczy!

W prastarym, niezwykłym le-
sie, gdzie przyroda wiedzie 
prawdziwie dzikie życie, nie-
zmącone ludzką ręką spo-
tkasz zachwycające rośliny i 
zwierzęta, których nierzadko 
próżno już wypatrywać w in-
nych kompleksach leśnych. 
Posłuchaj, o czym szumią 
drzewa w puszczy, poznaj 
codzienne sprawy jej ma-
łych i dużych mieszkańców, 
odkryj ich tajemnice.
Puszcza to połączenie wciągającej 
opowieści zapalonego przyrodnika, 
zaskakujących faktów o życiu wyjąt-
kowych roślin i zwierząt oraz mnóstwa 
ciekawostek dotyczących tego unika-
towego miejsca.

W książce znajdują się również prze-
piękne, realistyczne ilustracje autor-
stwa Justyny Hołubowskiej-Chrząsz-
czak.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
Źródło: 
https://www.empik.com/puszcza-kostrzynski-marcin,p1248948006,ksiazka-p

23



Park historyczny dla młodszych i 
starszych!
Tu można odkrywać przyrodę i 
wąchać dziesiątki tysięcy odmian 
róż. Jest tu tak wiele do odkrycia, a 
dla małych gości dostępna jest na-
wet osobna- dziecięca mapa par-
ku! Widziałeś kiedyś zieloną różę, 
odwiedziłeś fontannę z żabami lub 
bawiłeś się w Parku Śpiącej Królew-
ny? Jest tu miejsce dla całej rodziny! 
Po wszystkim, w parku najlepiej jest 
zjeść lody lub bliny....

Adres:
Wschodnioniemiecki Ogród Różany 
Forst (Lausitz)
Wehrinselstraße 42
03149 Forst (Lausitz)

Kontakt:
Punkt informacji turystycznej 
Forst (Lausitz), 
Cottbuser Str. 10
03149 Forst (Lausitz)
Tel.: 03562 989350
E-Mail: info@forst-information.de
www.rosengarten-forst.de

wschodnioniemiecki Ogród Różany 
Forst (Lausitz)

ProPozycJA WycieczKi
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Impresje ze Wschodnioniemieckiego 
Ogrodu Różanego w Forst (Lausitz)

Zdjęcia: Patrick Lucia



Drogie dzieci,
witamy w 
Kopalni skamielin Messel wpisanej 
na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. 
To miejsce jest czymś bardzo 
wyjątkowym na skalę światową. Tutaj 
dowiecie się, jak naukowcy odkrywali 
tajemnice czasów, w których to ssaki 
zaczęły podbijać świat.

Kopalnia skamielin Messel jest 
ekscytującym miejscem w Odenwald-
zie - niewysokim masywie górskim w 
południowej części Niemiec. To niskie 
pasmo górskie składa się głównie ze 
skał krystalicznych, na przykład gra-
nitów i diorytów - twierdzą geolodzy. 
Kopalnia Messel jest północną bramą 
do Światowego Geoparku UNESCO 
Bergstrasse Odenwald (o którym 
pisaliśmy w 10. wydaniu Geopark 
MINI). Sama kopalnia to dawny wul-
kan typu maar. Niedaleko, zaledwie 
kilka kilometrów od nas, leży Nizina 
Górnoreńska (niem. Oberreingraben), 
którą znać możecie także jako Dolinę 
Renu. Jej powstanie dało prawdopo-
dobnie początek wulkanowi, którego 
krater wypełnia dzisiejsza kopalnia 
Messel. 
UNESCO wyróżniło kopalnie Mes-
sel znakiem Światowego Dzied-
zictwa Kulturowego ze względu na 
wyjątkowo dobrze zachowane, bard-

zo liczne i różnorodne skamieniałości 
sprzed 48 milionów lat. Czas, z któr-
ego pochodzą te geologiczne skarby 
nazywany jest eocenem. Jednak to 
właśnie łupkom bitumicznym kopal-
nia Messel zawdzięcza światowe uz-

Kopalnia Messel wpisana
na listę unESCO

geoPArK
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nanie i wpisanie na listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. 
W tej skale naukowcy znaleźli szczątki 
roślin, owadów, ptaków, ryb, krokody-
li, prehistorycznych koni, nietoperzy, 
małpiatek, a nawet mrówkojada.
Wiele się wydarzyło od czasu, gdy 
w 1995 r. kopalnia Messel uznana 
została za pierwszy w Niemczech 
obiekt przyrodniczy wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
W tamtych czasach istniała tylko ko-
palnia Messel, wielka dziura w środku 

krajobrazu. Dziś, 25 lat później, każdy 
kto ją odwiedza zaskoczony jest 
szeroką ofertą edukacyjną.
Aby wyrobić sobie pierwsze wrażenie 
na temat tego miejsca, warto spojrzeć 
na nie z platformy na skraju kopalni. 
Stamtąd można zajrzeć do kopalni 
odkrywkowej o powierzchni około 1 
km². Z tablic informacyjnych dowiecie 
się, co działo się tutaj przed 48 mili-
onami lat i jak przyroda kawałek po 
kawałku odzyskuje teren wykorzys-
tywany niegdyś przemysłowo. Jeśli 
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jednak liczycie na odkrycie skamielin 
z platformy, będziecie zawiedzeni. 
Nie leżą one na powierzchni, lecz są 
zamknięte w skale - łupku bitumicz-
nym - i muszą być najpierw wydo-
byte. Niektóre z tych znalezisk można 
obejrzeć na wystawie w centrum dla 
zwiedzających. Po drodze można 
zobaczyć „obracający się kamień“. 
Granit, ważący ponad dwie tony, re-
prezentuje jedną z typowych skał nas-
zego regionu. Powstały w głębi ziemi 
ze schłodzonej magmy, znajduje się 
pod kopalnią Messel i Odenwald. W 
niektórych miejscach wyszedł nawet 
na powierzchnię. Granit ustawio-
ny w kopalni Messel obracany jest z 
dziecinną łatwością.
 
W centrum dla zwiedzających można 
odwiedzić wystawę na własną rękę 
lub zostać fachowo oprowadzonym 

po poszczególnych salach tema-
tycznych. Budynek jest wzorowa-
ny na obróconym o 90 stopni bloku 
łupka bitumicznego. Podczas zwied-
zania przejdziecie przez poszcze-
gólne warstwy ziemi i udajecie się 
na wycieczkę odkrywczą. Ekrany 
interaktywne i filmy pozwolą wam 
dowiedzieć się więcej na poszczegól-
ne tematy czynią wystawę multime-
dialnym doświadczeniem. Nie lada 
atrakcją są oryginalne skamieniałości 
odkryte w kopalni Messel znajdujące 
się w komnacie skarbów. Zwied-
zanie wystawy pobudza apetyt na 
zwiedzanie samej kopalni Messel. Ze 
względów bezpieczeństwa zwied-
zanie kopalni dostępne jest tylko z 
przewodnikiem.  Tematyka wycieczek 
z przewodnikiem jest tak różnorodna, 
jak różnorodne są skamieniałości w 
kopalni Messel.

Obracający się kamień    
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A więc, kochani, czy macie ochotę...? 
Zatem zapraszamy was na wyprawę 
pełną przygód do Centrum Turysty-
cznego i Kopalni Messel.
Ruszamy! „Szczęść Boże!”, jak zwy-
kli pozdrawiać się górnicy.

Adres:
Roßdörfer Straße 108
D-64409 Messel, Niemcy

Kontakt:
service@welterbe-grube-messel.de
Telefon +49 (0)6159 -71 75 9-0
Fax +49 (0)6159-71 75 9-222
http://www.grube-messel.de

Platforma widokowa

Zdjęcia: Kopalnia Messel

Oprowadzanie po Kopalni Messel



SIERPIEń 2021
04.08., 13:00 – 17:00
Spacer dla dzieci „Do tajemniczych źró-
deł i wód”
Krótka wędrówka do wieży widokowej nad 
jeziorem Afryka z piknikiem.
Miejsce spotkania: parking nr 3., 
wejście od strony Łęknicy.
Więcej informacji na stronie głównej i na 
Facebooku lub telefonicznie.
Impreza jest bezpłatna, prosimy o wcze-
śniejszą rejestrację!
Biuro Światowego Geoparku 
UNESCO Muskauer Faltenbogen/ 
Łuk Mużakowa, 
An der Ziegelei 1, 
03159 Neiße-Malxetal OT Klein Kölzig,
+49 35600 3656 02; 
info@muskauer-faltenbogen.de

wRzESIEń 2021
17. – 18.09.
Jesienny rynek produktów regionalnych 
w Światowym Geoparku UNESCO Mu-
skauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa 
Rynek wyrobów rękodzielniczych i rze-
mieślniczych z produktami regionalnymi z 
polsko-niemieckiego Geoparku, muzyką i 
smakołykami.
Wstęp wolny.
Dawna cegielnia Klein Kölzig, 
An der Ziegelei 1, 03159 Neiße-Malxetal
Stowarzyszenie Ziegeleibahnverein we 
współpracy z Światowym Geoparkiem 
UNESCO
+49 35600 3656 02, 
info@muskauer-faltenbogen.de
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czerWiec 2021
26.06., OD GODZ. 16:00
LATO NA START!
Kiermasz, zabawy dla dzieci, zabawa 
taneczna.
Miejski Ośrodek Kultury w Łęknicy
ul. Wojska Polskiego 2, 68-208 Łęknica
+48 68 375 34 75, 
www.mok.leknica.pl, 
info@mok.leknica.pl

LiPiec 2021
04.07. 
Via Thea – Teatr uliczny w Parku 
Zdrojowy
Przejazdy na trasie Weißwasser/Teich-
straße – Bad Muskau
Prosimy o zapoznanie się z rozkładem 
jazdy w zakresie kosztów i czasu 
podróży!
Leśna kolejka Mużakowska, 
Teichstraße 1, 
02943 Weißwasser/O.L.,
+49 3576 207472, 
www.waldeisenbahn.de

wYDaRzEnIa
Wydarzenia te mogą ulec zmianie. Prosimy o wcześniejsze poinfor-
mowanie się, czy rzeczywiście będą one miały miejsce.



Cześć!

roZwiĄZaNie ZagaDek Z Ze-
SZYTu JeSieŃ/Zima 2020/2021

Zagadki fotograficzne:
1. A
2. B
3. B
Rozwiązanie krzyżówki:
1. Faltenbogen
2. Kobi
3. Errare
4. Sudety
5. Tuplice
Hasło: FORSt
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czy spodobał Wam się nasz zeszyt?
Macie jakieś uwagi, życzenia, lub pro-
pozycje? Piszcie zatem do nas, być 
może odnajdziecie swój artykuł w któ-
rymś z kolejnych zeszytów.
Zuzia i Flint oraz zespół Geoparku ży-
czy Wam wspaniałej i bogatej w wyda-
rzenia jesieni i zimy!

Stowarzyszenie Geopark
„Łuk Mużakowa“
ul. Wojska Polskiego 2/1
68-208 Łęknica
info@lukmuzakowa.com.pl 

UNESCO Global Geopark 
Muskauer Faltenbogen
GeoparkMini
Klein Kölzig
An der Ziegelei 1
03159 Neiße-Malxetal
info@muskauer-faltenbogen.de

Drogie
dzieci,



następne wydanie wrzesień 2021www.muskauer-faltenbogen.de

M i n i s t e r i u m  d e r  F i n a n z e n
u n d  f ü r  E u r o p a

GEOPARK
mini


