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Kolorowe liście, gęste tumany mgły, błyszczący śnieg i iskrzący się lód 
– przewodnik „Geoparkmini” poprowadzi Was w towarzystwie małej ma-
mucicy Zuzi i krzemienia Flinta przez całą jesień i zimę! Również w tych 
porach roku warto zwiedzić Waszą najbliższą okolicę! A więc przewod-
nik do ręki, włóżcie ciepłą kurtkę i porządne buty i w drogę. Ale dla Zuzi 
nie gra to żadnej roli, ona i tak się ogromnie cieszy na zimną porę roku. 
Ciekawe, co też tym razem dla Was przygotowała!!!
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nych porach roku? Czy czujecie 
zimowy spokój?
No a jeśli już nic nie da się zro-
bić w szczególnie zimne wieczory 
zimowe, to zaparzcie sobie dobrą 
herbatę i rozwiążcie krzyżówkę w 
tym przewodniku. Można wygrać 
wspaniałe nagrody! Miłej zabawy i 
„Szczęść Boże” od Waszych
przyjaciół – Zuzi i Flinta.

Przed nami nasza pierwsza wspól-
na zima! Nadchodzi okres spokoju. 
Bardzo lubię, gdy śnieg otula kraj-
obraz,a zwierzęta i rośliny udają
się na zimowy spoczynek, gdy na 
dworze jest trzaskający mróz czy 
też nawet nieprzyjemna chlapa,
gdy wcześnie robi się ciemno i 
czasami nie widać w ogóle słoń-
ca. Wtedy Flint i ja najchętniej 
układamy się na kanapie. Jednak 
wielcy odkrywcy i badacze wyko-
rzystywali w przeszłości zimę, aby 
wnieść porządek w swoje myśli i 
idee, w swoje zbiory i preparaty. 
Możecie sobie wyobrazić, żeby na 
przykład taki Alexander von Hum-
boldt zimą odpoczywał z nogami 
wyciągniętymi do góry?

No to zastanówmy się wspólnie, 
co możemy robić zimą. Może po-
winniście już układać plany na na-
stępny rok? Jeśli tak, to spójrzcie, 
jakie imprezy dla Was przygoto-
waliśmy. Z pewnością znajdzie się 
wśród nich coś interesującego. A 
jeśli przygotowujecie swoją ko-
lejną wycieczkę, to wymyśliliśmy 
ciekawą trasę z zadaniami dla od-
krywców i badaczy. Materiały na 
wycieczkę możecie sobie odebrać 
na przykład u nas w biu-
rze lub przejść trasę raz 
jesienią, a raz zimą. Co się 
w tym czasie zmienia? Jak 
wygląda krajobraz w róż-



ODKRYC
Podczas wycieczki należy prze-
strzegać następujących zasad:

Tata, mama, babcia, dziadek lub Wasi 
nauczyciele lub wychowawcy będą Wam 
towarzyszyć.
Załóżcie porządne obuwie, abyście mogli 
od czasu do czasu odkryć coś w terenie 
po prawej lub lewej stronie szlaku.
Uważajcie na rowerzystów, gdy poruszacie 
się na drodze rowerowej. Pamiętajcie też 
o osobach zbliżających się do Was od 
tyłu!
Nie hałasujcie niepotrzebnie! Nie przsz-
kadzajcie
roślinom i zwierzętom.
Wchodźcie i schodźcie po schodach po-
woli. Nie skaczcie i uważajcie na innych 
gości.

Wieża widokowa 
nad jeziorem
Felixsee

WYCIECZKA	WOKOL
JEZIORA	FELIXSEE

Start i meta:
Parking przy jeziorku Felixsee, 
Bohsdorf
Czas trwania: ok. 2 ½ godziny

Jesteście już spakowani? Macie 
ze sobą termosy z herbatą lub 
ciepłym napojem? A przewodnik 
„GeoparkMini”?
No to możemy zaczynać!
Pójdziemy dziś nad jeziorko Felix-
see koło miejscowości Bohsdorf,
będziemy podziwiać piękne widoki 
i odwiedzimy kilka szczególnych
pod względem geologicznym 
miejsc w najbliższym otoczeniu
jeziorka. Możecie rozpocząć swo-

ją wycieczkę na parkingu przy je-
ziorku Felixsee. Tam też możecie 

zostawić samochód, jeśli nim 
przyjechaliście.
Najpierw trzeba dojść drogą 
asfaltową do wieży widoko-
wej. Wieża, ze swoją impo-
nującą wysokością 36 m bez 
problemów góruje nad okoli-
cą. Ta piękna drew-
niana konstruk-
cja została 
udostępniona 
w październiku
2004r.
Z trzech platform 
można podziwiać 
daleki krajobraz. 
Na najniższym 

poziomie uzyskacie 
pierwsze wiadomości 
o Łuku Mużakowa i 
o tym, co można tu 
zobaczyć. Na drugiej 
platformie będziecie 
już prawie 8 m nad 
poziomem gruntu, na 
którym wzniesiono 
wieżę. Trzecia plat-
forma – aby na nią 
wejść, musicie
pokonać wiele 
stopni – znajduje 
się na wysoko-
ści 30 m. 
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Zadanie dla odkrywcy
Czy znaleźliście już na geoturystycz-
nej mapie poglądowej wieżę przy 
jeziorku Felixsee? Określcie, jakim 
symbolem oznacza się na mapie taki 
punkt widokowy. Czy są tu jeszcze 
jakieś inne takie punkty? Jeśli tak, to 
ile potraficie ich znaleźć? Gdzie się 
znajdują?

Rozwiązanie: Na terenie Geoparku jest 
sześć pięknych punktów widokowych, 
oznaczonych każdorazowo na mapie sym-
bolem przedstawiającym na wpół otwarty 
różowy kwiat. Dwa z tych punktów znaj-
dują się w Brandenburgii, dwa po polskiej 
stronie i dwa w Saksonii. Można z nich 
podziwiać nie tylko rozległe tereny leśne 
czy jeziora, lecz także widok gigantycz-
nych kopalni odkrywkowych z potężnymi 
maszynami czy też cudowne krajobrazy 
parkowe oraz miasta.

Stąd otwiera się fantastyczny wi-
dok we wszystkich kierunkach. Czy 
wiecie, że znajdujecie się teraz na 
wysokości dokładnie 190 m n.p.m. 
i tym samym w najwyższym punk-
cie na terenie całego Łuku Mużako-
wa? Żadna góra w tym regionie nie 
ma takiej wysokości! Niesamowite! 
Teraz macie czas, aby się rozejrzeć 
wkoło, zanim zejdziecie na dół.

Jeziorko Felixsee to zresztą zbior-
nik powstały po eksploatacji wę-
gla brunatnego. Kopalnia Felix jest 
jedną z najstarszych kopalni na 
terenie Łuku Mużakowa i została 
otwarta już w 1851 roku. Węgiel 
brunatny był tu wydobywany w kil-
ku wyrobiskach (muldach) – a więc 
pojedynczych stanowiskach wy-
dobywczych tworzących wspólnie 
jedną kopalnię. Nosiły one takie 
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Widok na jezioro Felixsee

Kopalnia odkrywkowa 1914 do 1919 (zdję-
cie po prawej):
Wraz z geologicznymi badaniami w roku 
1910, zbadano gruntownie pole węglowe 
pod mokradłami Drogiske-Luch, obniżo-
no poziom wód gruntowych i ostatecznie 
rozpoczęto eksploatację. Wydobywano po-
kład węgla o grubości 10 do 20 m. Wiel-
kość i kształt kopalni odpowiadał dokładnie 
kształtowi mokradła.
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niowy (tzw. gizer), aby dotrzeć do 
warstwy węgla. 
Co, nie wiecie co to gizer? 
Jest to podłużne zapadlisko, po-
dobne do rowu, szerokie tylko na 
kilka metrów, ale za to na wiele 
metrów, a nawet kilometrów dłu-
gie. Gizery nie powstały jednak 
w wyniku działalności człowieka. 
Przyczyną powstania tych bezod-
pływowych dolin jest węgiel bru-
natny w podłożu. Gdy wejdzie on 
w kontakt z tlenem z powietrza, 
kurczy się i w ten sposób powstaje
gizer. I rzeczywiście: to ciemne, 
prawie czarne w wychodni to wę-
giel brunatny! Jeśli zechcecie się 
mu dokładniej przyjrzeć, bądźcie 
ostrożni – podłoże jest tu wilgotne
i grozi osunięciem. Teraz droga 
wiedzie z powrotem w kierunku 
Friedrichshain. Po kilkuset metrach 
zobaczycie kolejną tablicę infor-
mującą o Wąwozie Sów, jednym

nazwy jak Grenzmulde, Felixmul-
de czy Fuchsmulde. Największym 
wyrobiskiem było Luchmulde. Wę-
giel brunatny nie schodził tu pod 
ziemię w formie prawie pionowo 
ukształtowanego pokładu, lecz 
tworzył ogromny fałd. Górna część 
tego fałdu była płaska i ze wzglę-
du na wilgotne podłoże powstało 
tu nawet małe torfowisko - Dro-
giske-Luch. Jeziorko Felixsee jest 
pozostałością po tej wielkiej ko-
palni odkrywkowej. Kopalnia Felix 
została zamknięta w 1930 roku.

Gdy zejdziecie na dół, podążajcie 
drogą rowerową, która wije się po-
między lasem i brzegiem jeziora 
dochodząc do innej drogi rowero-
wej. Tu skręcicie w lewo w kierunku 
Friedrichshain. Wkrótce dojdziecie 
do tak zwanej wychodni. Geolodzy 
i naukowcy zajmujący się bada-
niem Ziemi rozkopali rów wietrze 

8

Przekrój przez gizer



Zadanie dla badaczy:
Z dala od szlaku na wilgotnych tere-
nach leśnych rośnie wiele różnych
gatunków mszaków. Mszaki są ro-
ślinami pojkilohydrycznymi. Ozna-
cza to, że nie mogą kontrolować
swojej gospodarki wodnej. Są ska-
zane na dobre proporcje deszczu i 
słońca. W ramach naszego zadania 
weźmiecie kawałek mchu o wielko-
ści niewielkiej piłki, najlepiej w miej-
scu, gdzie znajdziecie go naprawdę 
dużo. Dzięki temu Wasza ingeren-
cja w przyrodę będzie minimalna, a 
mech szybko się zregeneruje. Zapa-
kujcie go do torebki, aby pozostał 
dobrze wilgotny. Po przybyciu do 
domu, wyjmijcie go i wysuszcie naj-
pierw w temperaturze pokojowej. 
Jak będzie już dobrze wysuszony, 
zważcie go na wadze kuchennej 
i zapiszcie jego ciężar. Zanurzcie 
teraz suchy mech całkowicie w mi-
seczce z wodą i pozostawcie go tam 
przez noc. Następnego ranka wyj-
mijcie mech i zważcie go ponownie 
na wadze kuchennej. Porównajcie 
oba wyniki. Jak je wyjaśnicie?

z najdłuższych gizerów na terenie 
Łuku Mużakowa. Zdziwicie się, jak 
duże mogą być te typowe dla Łuku 
Mużakowa i unikalne w skali świa-
towej elementy krajobrazu!
W tym punkcie zawracamy i idzie-
my z powrotem do jeziorka Felix-
see.
Jednak nie skręcajcie od razu w 
drogę prowadzącą do wieży, lecz 
idźcie jeszcze jakieś 100 metrów
dalej. W ten sposób poznacie Fe-
lixsee od innej strony. Spójrzcie z 
innej strony na wieżę, jak odbija 
się w wodzie! To wygląda fanta-
stycznie.
Aby to zobaczyć, idźcie najlepiej 
drogą wzdłuż brzegu. Aby do niej 
dotrzeć, zejdźcie po prostu jedną 
z licznych ścieżek w dół do brze-
gu. Przy dalszym końcu, czyli pół-
nocnym skraju jeziorka, skierujcie 
się w lewo i przejdźcie przez teren 
z domkami kempingowymi z po-
wrotem do parkingu. Tu nasza wę-
drówka się kończy. Kto chce, może 
jeszcze raz pójść do wieży. Ławki i 
siedziska przy wieży zapraszają do 
piknikowania!

9
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WEgIEL	BRUNATNY
Pamiętacie to jeszcze – poranek w 
domu babci i zimno, które stop-
niowo ustępuje po rozpaleniu w 
piecu? Zapach pierwszego rozpa-
lenia pieca w zimny jesienny dzień, 
który czuć w całej wiosce?

To są zapachy jednoznacznie ko-
jarzone z jesienią i zimą – i z wę-
glem brunatnym.

Czy Wy w ogóle wiecie, jak ten wę-
giel powstał? I jakie korzyści jesz-
cze węgiel niesie ze sobą?
Dlaczego dzisiaj dorośli, głównie 
politycy i ekolodzy, ale też Wasi 
rodzice, czasami zdenerwowani, 
dyskutują o tym, jak długo jesz-
cze będziemy potrzebować węgla 
w naszym codziennym życiu? Fak-
tem jest, że węgiel jest potrzebny 
nie tylko do ogrzewania. Również 
prąd do komputera, telewizora, 
gotowania i podgrzewania wody 
pochodzi w Niemczech głównie z 
elektrowni na węgiel brunatny.
Węgiel jest nadal ważnym źródłem 
energii, które nie jest jednak źró-
dłem odnawialnym. Dlatego 
jest określany jako kopalny 
nośnik energii.
Węgiel brunatny powstał 
w naszej okolicy w 
trzecio-
rzędzie, 
okresie 

geologicznym, który 
rozpoczął się 23 miliony 
lat temu.
W trzeciorzędzie Łużyce leżały 
na brzegu wielkiego morza. Kli-
mat był bardzo wilgotny i bardzo 
ciepły. Występowała tu ogromna 
puszcza ze skrzypami, paprociami 
i widłakami.

Wahania poziomu mórz – wywo-
łane przez wyniesienia i opadania 
kontynentów, tworzenie się gór 
oraz powstawanie i topnienie mas 
lodowych - doprowadziły do wy-
tworzenia się bagien w obszarach 
brzegowych. Rosły tam niewy-
obrażalne ilości roślin. Obumarłe 
rośliny i drzewa przewracały się 
i tonęły w bagnie. Ponieważ nie 
miały tam dostępu powietrza, nie 
mogły zgnić.
Powstawała warstwa torfu, czyli 
mas roślinnych spoczywających
jedne na drugich i zagęszczają-
cych się pod własnym ciężarem. 

Z biegiem czasu, to znaczy 
po upływie tysięcy i mi-

lionów lat, nasze tereny 
coraz bardziej były 
zalewane przez mo-
rze. Na warstwie torfu 
osadzał się żwir, muł, 
piasek i glina.

Brykiet węgla brunatnego

10

Bryły węgla
brunatnego

ZROZUMIEC



Gdy morze ponownie się cofnęło,
nowe rośliny zasiedliły żyzną gle-
bę i proces rozpoczął się od nowa. 
Z każdą nową warstwą, która się 
osadzała, zwiększało się ciśnie-
nie na podłoże. Ciężar poszcze-
gólnych warstw ziemi wyciskał z 
roślin składniki płynne i gazowe, 
a więc przede wszystkim wodę i 
tlen, ale także metan. Możesz to 
sam sprawdzić – w zadaniu ba-
dawczym na str. 9 opisaliśmy, co 
masz wykonać!

Ilustracja: Norbert Anspach

W ten sposób, podczas trwających 
miliony lat okresów, torf prze-
kształcał się w węgiel brunatny.
Objętość obumarłych mas roślin-
nych zmniejszała się o ponad po-
łowę – z ich warstwy o wysokości 
40 m powstawała w wyniku działa-
nia ciśnienia i ciepła ok. 15 – 20 m 
warstwa węgla! Proces ten nazywa 
się fachowo „karbonizacją”. War-
stwy węgla brunatnego nazywa się 
pokładami. Na Łużycach występu-
ją cztery pokłady o miąższości do 
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Krajobraz trzeciorzędowy



Łużycka kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego
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Fakty o ... węglu brunatnym

Węgiel brunatny 

jest skałą osadową

Wiek łużyckiego wegla bru-natnego waha się pomiędzy 8 a 23 milionami lat

Zawartość związków węgla w 

węglu brunatnym wynosi ok. 70%, 

natomiast w drzewie ok. 50%

Nieprzetworzony węgiel brunatny ma war-tość opałową 7.900 – 9.300 kJ/kg. Od-powiada to mniej więcej 2,5 kWh. Taką ilościa energii moglibyście zmyć naczynia w zmywarce, ugotować obiad dla 4 osób lub oglądać telewizor przez 10 godzin ew. słuchać płyt CD przez 40 godzin. Niesa-mowite, prawda!?

Karbonizacją nazywamy proces 

przemiany resztek roślinnych w 

materiał bogaty w związki węgla, 

taki jak torf, węgiel brunatny, wę-

giel kamienny, czy też antracyt.



W Niemczech jest wiele terenów, na któ-
rych występuje węgiel brunatny lub ka-
mienny. Bogate złoża występują na pół-
nocy, tam gdzie w podłożu można znaleźć 
piasek i glinę bez litej skały. Najbardziej
znany, obok Zagłębia Ruhry, jest Rewir 
Łużycki – tak górnicy nazywają obszary-
wydobywcze. W Niemczech pokłady węgla 
brunatnego ocenia się na 80 mld ton, z 
których około połowa nadaje się do wydo-
bycia. Rocznie wydobywa się obecnie
170 – 180 mln ton. Ponieważ węgiel bru-
natny w aktualnych warunkach klimatycz-
nych nie „odrasta”, zostanie kiedyś w koń-
cu zużyty. Z tego powodu określa się go 
mianem surowca nieodnawialnego. Ponie-
waż poprzez spalanie węgla do atmosfery
dostaje się dużo dwutlenku węgla, wyko-
rzystanie tego surowca nie jest pozbawio-
ne wątpliwości. Do pozyskiwania węgla w 
kopalniach odkrywkowych eksploatuje się 
również rozległe tereny, czemu towarzy-
szy zniszczenie krajobrazu, a czasami też 
niektórych miejscowości.
Z drugiej strony w przemyśle górniczym
pracuje wiele osób, być może też Twoja 
mama lub Twój tata, którzy mają dzięki 
temu dochody. Ponadto nie możemy
oczywiście zrezygnować z energii, która 
jest po prostu bardzo ważna w naszym 
codziennym życiu. Wszystko to prowadzi 
do dyskusji. Nad rozwiązaniem tego dy-
lematu już dziś się pracuje. Rozwija się 
pozyskiwanie i wykorzystanie tak zwanych 
alternatywnych źródeł energii, co daje 
pewne nadzieje w średniej perspektywie.

20 m. Jeśli ciśnienie górnych warstw 
byłoby jeszcze większe, powstałby 
węgiel kamienny. Nasz węgiel jest na 
to jeszcze „za młody”, ale w Zagłębiu 
Ruhry, a także w okolicach Chemnitz 
występują pokłady węgla kamienne-
go, które mają ok. 250 – 300 mln lat.

Rekultywacja kopalni odkrywkowej

Miejsce na źródła energii alternatywnej
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Na terenie Łuku Mużakowa płytko
pod ziemią znajduje się wiele su-
rowców, których człowiek po-
trzebuje do życia. Pomyślcie na 
przykład o naczyniach, z których 
codziennie korzystacie, o ulubio-
nej filiżance, czy o szybie w oknie. 
W dzisiejszych czasach nowocze-
sne materiały odgrywają wpraw-
dzie coraz większą rolę, ale takie 
rzeczy były jeszcze w pokoleniu 
Waszych rodziców bardzo cenne. 
Surowce do ich produkcji pozy-
skiwano dużym nakładem pracy, a 
produkty z nich wyrabiano z wiel-
kim trudem.

Jednym z pierwszych surowców, 
który był pozyskiwany na teren 
Łuku Mużakowa, była ruda dar-
niowa.
„Rośnie” ona pod darnią na wil-
gotnych łąkach. Dzięki wahaniom 
poziomu wód gruntowych z piasz-
czystego podłoża wypłukiwane są 
najpierw cząstki żelaza, które od-
kładając się tworzą potężne „ław-
ki”, a więc duże obszary twardej 
skały, składającej się głównie z 
cząstek żelaza, które odłożyły się 
na ziarenkach piasku.
Zawartość samego żelaza jest ni-
ska, ale już nawet 50% jego za-
wartości stanowiło dla człowieka 
przed 1.000 lat i wcześniej ważny 
atut. Prawdopodobnie natknięto 
się przypadkowo na rudę darnio-
wą podczas uprawy ziemi. Pozy-
skiwano z niej rudę żelaza w tzw. 

piecach dymarkowych. W tym celu 
ruda darniowa była najpierw „pra-
żona” w celu sunięcia z niej zanie-
czyszczeń, a następnie rozdrab-
niana.
W celu postawienia dymarki, która 
do każdego wytopu musiała być 
stawiana od nowa, wykopywano
najpierw tzw. kotlinkę (ognisko 
dymarskie). Nad nią wykonywano 
komin z faszyny pokrytej gliną. W 
pierwszym cyklu wypalania harto-
wano komin. Następnie wykłada-
no palenisko ponownie drewnem, 
węglem drzewnym oraz uprażoną 
i rozdrobnioną rudą darniową, po 
czym całość rozpalano. Niesamo-
wite, jak tam się robiło gorąco! ok. 
1.200 – 1.300°! Nie była to jednak 
temperatura wystarczająco wyso-
ka, aby oddzielić od siebie zanie-

Wskazówka dla 
badaczy
Cztery kamienie
Zbierzcie podczas wędrówki cztery 
różne kamienie (próbki skał) i weź-
cie je pod lupę. Czym się różnią?
Jakie cechy charakterystyczne mają 
te kamienie? Jeśli chcecie się do-
wiedzieć, skąd one pochodzą i jak 
się tu dostały, to zajrzyjcie do Cen-
trum Geoedukacji, gdzie na pewno 
odszukacie swoje kamyczki!
Ale także o innych skałach mo-
żemy Wam opowiedzieć niejedną 
historię. Jedno możemy już teraz 
zdradzić: wszystkie one mają za 
sobą długą drogę!
(Rozwiązanie w następnym nume-
rze!)

SUROWCE	LUKU	
MUZAKOWA
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czyszczone żelazo, czyli żużel i 
„dobre żelazo“, czyli łupki. Żu-
żel odpływał z pieca do kotlin-
ki (wykopu),a łupek pozostawał 
u góry. Przy wytopie trwającym 
kilka dni uzyskiwano 100 kg 
„bezużytecznego” żużla, ale 
pozyskiwano ok. 18 do 30 
kg nadającego się do wyko-
rzystania żelaza, które było 
dalej przerabiane na misy, 
garnki, groty itd.

To nie jest takie proste, 
co?

Foto: Muzeum Rzemiosła w 

Sagar / historyczny wytop 

żelaza.
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Odtworzona dymarka, tak 

jak ją używano do wytopu 

żelaza przed ok. 2000 laty. 

Na zdjęciu widoczny jest 

inż. Fritz Woitow, fachowy 

opiekun urządzenia.



Teraz czas na odpoczynek.
Na kolejnych stronach znajdziecie trochę rozrywki.
Krzyżówka poszukiwacza:
W poniższej tabeli odnajdźcie pojęcia wypisane pod tabelą. Pozostałe 
litery utworzą rozwiązanie – wskazówkę gdzie możecie uzyskać infor-
macje na temat dalszych wspaniałych wycieczek. Pojęcia należy szukać 
poziomo, pionowo a czasami też diagonalnie.

Szukane pojęcia: 
węgiel, lizak, guzik, kopalnia, klasa, asteroid, okop, rak, 
park, korale, ruda, wiatrak, aparat, jenot, kanion, link, 
krzemień, tron, ekipa, krajobraz, tarnina, knieja, jezioro, 
udo, idea, czekolada, iglo, para, tatarak, mini, ręce, dynia, 
poręcz, czapka, kamyk, Flint, koparka, koks, pasta, Kreta, 
but, trop, eksperyment, zator, ogon, wieża, kobra, turysta, 
topola, korpus, dymarka, akr, tapir, rama, perła, skaleń, 
lejek, sitko, koło, posiłek, aparat, energia, Raul, stop, nu-
mer, karb, loki, łopata, cena, panel, narybek, tynk, kopa-
nie, rubin, pudel, guma, zagłębie, raki, noce, wino, rok, 
oko, krzyż, żagle, okap, idiom, okop, bekon, karbonizacja, 
łapy, grys, balast, szyny, tort, port, zakon, lato, akt, lepik, 
azot, atol, tor, ikra, atak, yeti, bies, pub, vip, ton, kil, czop

W Ę G I E L L K O R A L E T K N I E J A
I P B U D O I O K O P I K R Z E M I E Ń
A O B U Z K Z P I K A N I O N O C E Z C
T R O P T I A A P A R K P N U M E R I Z
R Ę C E U L K L A S A R A R W I N O O E
A C Z R K J E N O T T A R N I N A K R K
K Z A Ł A I O I D E A J A A E I G L O O
K O P A R K A A K R T O R R Ż P U D E L
Z P K O B R A M A O A B G Y A A M E I A
A P A S T A T A P I R R U B I N A V D D
G R Y S U T A R U D A A L E N E R G I A
Ł A P Y R A K A M Y K Z A K O L S T O P
Ę L U T Y O O G O N I A P O K E I A M O
B A L A S T R F L I N T O N O J T Y N K
I Z E R T O P O L A P O S I Ł E K A L O
E O P Y A R U D Y M A R K A O K O K A P
S T I B E T S Z Y N Y K A P P R A T T A
R E K U L T Y W A C J A L O A Z A K O N
K A R B O N I Z A C J A E R T Y U U L I
E K S P E R Y M E N T Ń Ń T A Ż A G L E
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B=R

Rebusy dla ekspertów 
Spróbujcie odgadnąć o jakie pojęcia związane z obszarem Łuku Muża-
kowa tutaj chodzi.

Mała krzyżówka Łuku Mużakowa: sprawdza Waszą wiedzę 
na temat podstawowych pojęć towarzyszących obszarowi 
Łuku Mużakowa.

1 paliwo uzyskiwane w wyniku przeróbki węgla kamiennego
2 ciecz niezbędna do życia
3 do kopania w ziemi
4 produkt odpadowy wytopu żelaza
5 ulubiony smakołyk Zuzi
6 jeden ze składników zupy (przepis w tym zeszycie)
7 „niebieska planeta” 
8 element składowy granitu

   1

    2

   3

  4

5 

   6

 7

   8

KO=A
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Propozycja eksperymentu

Czyszczenie wody

gruntowej

zbutwiałe liście, igły, nasiona czy 
resztki drewna.

2
Do ziemi dodajcie teraz trochę 
wody i porządnie zamieszajcie, 
aż powstanie naprawdę „brudna“ 
papka.

3
Teraz przygotujcie słoiki: jeden 
zostanie pusty, na drugi nałóżcie
grube sitko, a na trzeci lejek. Weź-
cie filtr do kawy, rozłóżcie go i 
włóżcie do lejka. Teraz możecie już 
napełnić obydwa „sita“: do grube-
go sita wsypcie żwir, a do filtra do 
kawy piasek.

4
Teraz zamieszajcie jeszcze raz 
papką i przelejcie część do pierw-
szego słoika, tak żeby był w dwóch 
trzecich napełniony. Następnie na-
bierzecie parę łyżek brudnej wody 
i wlejcie ją na żwir. Obserwujcie, 
jak woda przecieka przez żwir. 
Powtórzcie to kilka razy, aż słoik 

ZBADAC
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Flint zaplanował dla Was tym ra-
zem coś wyjątkowego: Chciałby 
wypróbować, jak woda gruntowa 
sama może się oczyścić. Dlaczego 
chce to wiedzieć? Otóż ma w swo-
im ogrodzie studnię. Gdy pompu-
je z niej wodę, to jest ona czysta i 
zimna, tak że prawie można ją pić. 
Flint raz już jej spróbował i sma-
kowała trochę żelazem. Poza tym 
była smaczna! Flint potrzebuje do 
poniższego eksperymentu nastę-
pujących rzeczy:

3  duże słoiki
1 lejek, na tyle duży, żeby nie 
 wpadł do słoika
1 sitko z grubymi oczkami
1 filtr do kawy
1 wiadro
1 stara łyżka 
 woda
 żwir i piasek

1
Najpierw Flint przynosi z lasu parę 
łyżek ziemi w wiadrze. Może to być 
ziemia z ogrodu, ale zwróćcie uwa-
gę na to, żeby miała dużo próchni-
cy, a więc części organicznych, jak 



Flint uważa, że eksperyment mu 
się udał. Może dokładnie zaobser-
wować, że żwir, a także piasek za-
trzymał wiele cząstek zawieszonych 
w wodzie – może Wy nazwalibyście 
to „brudem“. Jak do tego dochodzi? 
Otóż żwir i piasek mają pomiędzy 
swoimi małymi i dużymi ziarenkami 
dużo powietrza. W tych tzw. porach 
zatrzymywane są cząstki stałe za-
warte w wodzie. Im mniejsze prze-
strzenie między ziarenkami, jak w 
przypadku piasku, tym mniejszy 
„brud” zostaje zatrzymany. Żwir i 
piasek działają jak filtr! Obejrzyjcie 
teraz żwir i piasek użyty do ekspe-
rymentu.
Właśnie, eksperyment!: Też się Wam 
udał? Jeśli tak, to wyślijcie nam zdję-
cie na naszą stronę internetową!

napełni się do dwóch trzecich wy-
sokości.
I jak, można już coś rozpoznać?

5
Zdejmijcie teraz ostrożnie sitko ze 
żwirem. Przelejcie ostrożnie poło-
wę przefiltrowanej przez żwir wody 
do filtra napełnionego piaskiem.

6
Na zakończenie eksperymentu po-
stawcie wszystkie słoiki obok sie-
bie.

Eksperyment się udał - nie da się ukryć!
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Nazwa „skaleń“ reprezentuje całą 
grupę minerałów. Skalenie na 
skutek pospolitości wystepowa-
nia pełnią istotną rolę w tworzeniu 
skał. Znajdziecie je przykładowo w 
granicie i gnejsie. Najważniejszy-
mi  przedstawicielami są ortoklaz 
oraz plagioklaz. Mimo tego, że 
różnią się kolorem, mają jednako-
we właściwości, takie jak np. twar-
dość (pomiędzy 6 i 6,5). Wszystkie 
mają również jednakowy połysk: 

błyszczą jak masa perłowa lub jak 
matowe szkło. Przy odpowiednim 
oświetleniu możecie gołym okiem 
zaobserwować żywą błyszczącą 
powierzchnię. Jest to charaktery-
styczne dla skaleni. Ich kryształy 
zdumiewają zresztą swoją róż-
norodnością i kształtem i są ulu-
bionymi okazami wśród kolek-
cjonerów minerałów. Występują 
w białym, żółtym, czerwonawym, 
zielonym, szarym lub niebieska-
wym odcieniu. Spotkać można 
także bezbarwne kryształy. Skale-

nie stosowane są w wytwór-
stwie artykułów cera-

micznych oraz 
szkła.

SLOWNIK	gEOLOgICZNY

PREZENTACJA	
MINERALOW:

ROZPOZNAC
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Co to jest skaleń?



Granit często spotykałyście już na 
swojej drodze – jako kostkę bru-
kową, parapet okienny, materiał na 
rzeźby, portal wejściowy na jakimś 
pięknym budynku, czy też jako tłu-
czeń czy grys. W zasadzie trudno 
wyobrazić sobie codzienne życie 
bez niego, nieprawdaż? I są tego 
powody!
Granit powstaje poprzez zastyganie 
magmy pod ziemią. Fakt, że pier-
wotnie magmowa – a więc ciekła – 
masa skalna zastygła pod ziemią, 
możecie rozpoznać po wyraźnie
widocznych w skale kryształach.
One powstają tylko wtedy, gdy ska-
ła ma czas na zastygnięcie.
Granit składa się na przykład ze 
skalenia, kwarcu i miki. Skaleń to 
inaczej szpat polny, który wśród 
minerałów występuje najczęściej. 
W granicie można go rozpoznać w 
postaci nieprzezroczystej, jasnej, 
lekko połyskującej masie. Kwarc 
natomiast znacie już w wielu for-
mach i barwach – na przykład jako 
kryształ górski, ametyst czy kwarc 
różowy. W granicie występuje w 
postaci szarawej masy, która jest 
lekko przezroczysta i błyszcząca. 
Po mikę lub kamienie zawierające 
mikę z pewnością już nieraz się 
schylaliście. Ten połyskujący mine-
rał występuje w wielu kolorach, od 

odcienia prawie bezbarwnego po-
przez szary aż do czarnoszarego.
Typowe dla tego minerału jest po-
błyskiwanie, dlatego nazywany 
jest także łyszczykiem. W naszym 
granicie na zdjęciu można go roz-
poznać po prawie czarnych, błysz-
czących elementach o ostrych kra-
wędziach.
Fakt, że granit jest chętnie wyko-
rzystywany, związany jest z jego 
powszechnym występowaniem. 
Jest on najczęściej spotykaną skałą
głębinową na Ziemi. Jest odporny
na wietrzenie i wygląda pięknie 
nawet po wielu dziesiątkach lat. 
Szczerze mówiąc, granit ze swoimi 
wieloma malutkimi kryształkami z 
pewnością nie jest nudny. Weźcie 
go pod lupę, a się zdziwicie!

PRZEDSTAWIAM
Y	SKALY:

CZYM	SA	SKALY?
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PROPOZYCJA LEKTURY

„Okresy zlodowacen“ Flint poleca

„Okresy zlodowaceń“ z cyklu: 
Co to jest? wydawnictwa 
Tessloff Verlag
W książce tej mali i duzi badacze
dowiadują się wszystkiego co 
ważne o okresach zlodowacenia 
i tego, jak naukowcy wyjaśniają 
cykliczne zmiany klimatu. Książka 
opisuje naszą wiedzę o klimacie 
dawnych epok oraz na przykład 
jak powstają lodowce, jakie ślady 
nam pozostawiły i jak mamy te 
ślady odczytywać. Czy wiesz na 
przykład, skąd pochodzą te wielkie 
głazy narzutowe na skraju lasu i jak 

się tam dostały? Wyobraźcie sobie, 
że również o Zuzi i o mnie można 
tu przeczytać wiele interesujących
rzeczy!
Książka zawiera wiele zdjęć i 
zachęcających grafik.
Kto jest zainteresowany, może 
obejrzeć tę dużą książkę (format 
A4) w biurze Geoparku. Ma ona 
twardą oprawę i można ją kupić w 
każdej księgarni za 9,95 € (ISBN 
978-3-7886-0405-9).

Ilustracja: Norbert Anspach
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UCZTA	BADACZY

pół małej dyni

4 cebule

sól i pieprz

1 łyżka soku z cytryny

1 litr rosołu

2 łyżki mąki

1 filiżanka śmietany

sproszkowana papryka

1 Na początku Zuzi trzeba po-
móc, bo będzie miała dużo ro-
boty: Najpierw musi obrać dynię 
z grubej skórki, usunąć pestki i 
pokroić miąższ w duże kostki.

2 Resztę Zuzia da radę zro-
bić już sama: pokroi cebulę w 
kostkę i udusi ją razem z ka-
wałeczkami dyni, z dodatkiem 
soli i pieprzu, soku z cytryny i 
rosołu.

3 Gdy tylko dynia i cebula będą 
szkliste, można je odcedzić i 
przetrzeć na sicie.

4 Uzyskany w ten sposób mus 
Zuzia zmiesza z rozrobioną w 
zimnej wodzie mąką i jeszcze 
raz zagotuje. Zupę należy teraz 
zdjąć z ognia i dodać do niej 
śmietany, doprawić solą i pa-
pryką. Podawać z cienkimi to-
stami.
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Smakołyki dla głodnych badaczy 
Zupa dyniowa Zuzi
Będziecie potrzebować:

Smacz-
nego!



lubicie czekoladę?
Może nawet tak bardzo 

jak ja?
Mmm, no to w Cukierni Felicitas 
poczujecie się dobrze! Ta wytwór-
nia czekolady znajduje się w małej 
wiosce Hornow na skraju Geopar-
ku. Już przy wejściu czujemy przy-
jemny zapach. Muszę się napraw-
dę opanować. Trufle i nugat, biała 
czekolada i pralinki, to po prostu 
zbyt uwodzicielskie. Już od 20 lat 
produkowana jest tu wyśmienita 
belgijska czekolada we wszystkich 
możliwych wariantach. Odkryliście 
już ogórki czekoladowe?
Albo krowę z wielkimi oczami?
Zanim przejdę się po sklepie, przyj-
rzę się chętnie czekoladnikom.
Przez wielką szybę przy wejściu 
mógłbym godzinami obserwować 
pokazową wytwórnię, w której po-
wstają te wszystkie dzieła sztu-
ki. Jest to naprawdę wyrafinowana 
rzecz. Możecie tego zresztą spró-
bować sami – malowanie czekola-
dą sprawia naprawdę wielką frajdę! 
Spytajcie sami!
Confiserie Felicitas, Dorfstraße 15 
in 03130 Hornow, 
Telefon +49 3 56 98-80 55 50 lub 
info@confiserie-felicitas.de. 
Godziny otwarcia pod adresem 
www.confiserie-felicitas.de.

P. S. 
W dniu 7 października 2014 r. 
otwarto Sklep Świat Czekolady. 
Tu możecie na miejscu nabyć 
swoje ulubione smakołyki. Moim 
ulubionym jest czekolada mlecz-
na. A Wy co lubicie najbardziej?

PROPOZYCJA	NA	
WYCIECZKE
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23. dzieci i młodzieży z Węgier, 
Czech, Polski i Niemiec w wieku 
12-14 lat spotkało się na począt-
ku lata 2014 w Europejskim i Glo-
balnym Geoparku Łuk Mużakowa 
aby uruchomić swoje artystyczne 
uzdolnienia. Razem z pięcioma 
rzemieślnikami wytworzyli oni 
w trakcie warsztatów wspaniałe 
dzieła z surowców dostepnych na 
terenie Łuku Mużakowa.  

Dużo słońca, ką-
piele w jeziorach, 
spływ pontona-
mi, ognisko oraz 
turniej piłki noż-
nej przyczyniło
się do nadania Miedzynarodowemu
Obozowi Geoparku charakteru wspa-
niałego międzynarodowego spotka-
nia.

Czy sztuka i geologia 
pasują do siebie?

Jasne! Popatrzcie sami!



Oferta na ferie!
LUTY	2015Dla dzieci z Polski, Brandenburgii i Sakso-nii: budowanie rzeźb zwierząt ze śniegu na terenie Centrum Geoedukacji w Döbern, do-kładny termin jest uzależniony od pogody!

MARZEC	2015
21. – 22.03.  
Jarmark Wielkanocny Schleife,
w Centrum Kultury Serbołużyckiej, godz. 
10-17

KWIECIEN	2015
01.04. 
Nocny marsz na Żarską Górę w Zielonym 
Lesie, Żary

rzec Teichstraße Weißwasser, od godz. 
13/14/15.00 (3 przejazdy do Kromlau, 
powrót pół godz. później)
11.01. 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy np. 
Żary w przedszkolu, ul. 11 Listopada 22, 
od godz. 15.00

FEBRUAR	2015
07.02.  
Zamieć śnieżna w Krauschwitz z zimo-
wymi konkurencjami, smoczym golfem, 
park Fellers Gartenpark przy Schlossstra-
ße 30, aod godz.13 w Krauschwitz
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PROPOZYCJE	IMPREZ
LISTOPAD	2014
29.11. 
Festyn adwentowy w Krauschwitz przy 
kościele, godz. 14-18.00
23.11. 
Biegi wzdłuż jeziorka Braunsteich, 800m 
bieg Bambini, 2km oraz 4,5km, start i 
meta przy Kindererholungszentrum, od 
godz. 10.00

gRUDZIEN	2014 
06.-07.12. 
Przejazdy Mikołajkowe Kolejki Leśnej 
Waldeisenbahn Muskau, dworzec Teich-
straße Weißwasser, od godz. 14.30 do 
Kromlau
Jarmarki Bożonarodzeniowe
04.-07.12. 
Wymarzony Jarmark Bozonarodzeniowy w 
Weißwasser
12.-14.12. 
Jarmark Bożonarodzeniowy w 
Spremberg
17.-21.12. 
Jarmark Bożonarodzeniowy w Żarach
13.12. 
Jarmark Bożonarodzeniowy w Dawnej 
Cegielni w Klein Kölzig, zwiedzanie z 
przewodnikiem i przejazdy kolejką wą-
skotorową, od godz. 13.00

STYCZEN	2015
01.01. 
Noworoczne przejazdy parowozem Ko-
lejki Leśnej Waldeisenbahn Muskau, dwo-
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Do zobaczenia !

Drogiedzieci,
czy spodobał Wam się nasz
zeszyt?Macie jakieś uwagi, życzenia, lub 

propozycje? Piszcie zatem do 
nas, być może odnajdziecie swój 
artykuł w którymś z kolejnych 
zeszytów.Zuzia i Flint oraz zespół Geoparku 

życzy Wam wspaniałej i bogatej w 
wydarzenia jesieni i zimy!Stowarzyszenie Geopark„Łuk Mużakowa“ul. Wojska Polskiego 2/168-208 Łęknicainfo@lukmuzakowa.com.pl Geopark Muskauer Faltenbogen

GeoparkMiniMuskauer Straße 1403159 Döberninfo@muskauer-faltenbogen.de

Brama - Dawna Kopalnia Babina
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GEOPARK
mini

następne wydanie kwiecień 2015

www.muskauer-faltenbogen.de

„Grenzen überwinden durch gemeinsame investition in die Zukunft“.
Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung 
im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusam-
menarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie)–Brandenburg 2007-2013, Small 
Project Fund und Netzwerk-projektefonds der Euroregion Spree-Neiße-Bober, 
kofinanziert.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość.”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska 
(Województwo Lubuskie) – Brandeburgia 2007-2013. Fundusz Małych Projektów 
i Projekty Sieciowe Euroregionu „Szprewa-Nysa-Bóbr”.

G e o p a r k


