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po okresie, w którym mieliście okazje i czas na śnieżne pląsy, na jazdę 
na sankach oraz na lepienie śnieżnych figur, na progu stoi już wiosna. 
Nastał zatem wspaniały czas na wypady w teren i nowe przygody. Chcie-
libyście lepiej poznać swoją okolicę? Również w tym numerze będzie 
okazja skorzystać z naszych propozycji na ciekawą wycieczkę. W zeszy-
cie znajdziecie również wiele ciekawych informacji na temat Geoparku, 
stałe kąciki, takie jak uczta badaczy, rozrywki umysłowe, propozycja 
lektury, propozycje imprez i wiele innych. Życzymy miłej lektury!
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No dobrze, dzisiaj znowu wyru-
szamy! Tym razem udajemy się na 
wycieczkę do dawnej kopalni Babi-
na. O rany, to dopiero będzie cie-
kawe! Zobaczycie!

Wasi dorośli opiekunowie odstawią 
samochód bezpośrednio przy du-
żej drewnianej bramie wejściowej. 
Teraz już można zacząć. Solidnie 
zbudowana droga prowadzi bez-
pośrednio na teren kopalni. Tu w 
latach 1920 do 1973 wydobywano 
węgiel brunatny i glinę. Słowo Ba-
bina pochodzi prawdopodobnie z 
języka łużyckiego – w każdym ra-
zie jest piękną nazwą dla kopalni. 
Węgiel brunatny był wydobywany 

oDKryc

Podczas wycieczki należy 
przestrzegać 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. Nie przekraczajcie 
przy tym barierek czy szlabanów, 
ponieważ za nimi leżą chronione 
biotopy!

Uważajcie na rowerzystów. Pamię-
tajcie też o osobach zbliżających się 
do Was od tyłu! 

Nie hałasujcie niepotrzebnie i nie 
przeszkadzajcie roślinom i zwie-
rzętom! 

Powoli wchodźcie i schodźcie scho-
dami. Nie skaczcie i uważajcie na 
innych zwiedzających. 

plecak z notesem i dwoma 
ołówkami

mapę kopalni Babina (dostępna w 
Centrum GeoPrzygód w  Döbern)

aparat fotograficzny

Co powinniście zabrać ze sobą!

Start i meta: 
Parking P1 w Łęknicy (PL)
Czas trwania: ok. 3 1/2 godziny

WycieczKA Do DAW-
NeJ KoPALNi BABiNA 
KoLo  LeKNicy

Zuzia Kieł

Krzemień Flint

Drogie MLoDe BADAczKi, 
DroDzy MLoDzi BADAcze
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się z pozycją Ziemi w przestrzeni 
kosmicznej. Co z tego wynika dla 
nas? Otóż długość dnia zwiększa 
się od dnia Ofiarowania Pańskiego, 
czyli od 2 lutego, tak wyraźnie, że 
wszyscy możemy to odczuć! 

Mhm, to całkiem skomplikowane, 
nieprawdaż? Ale co zrobimy z tak 
długim dniem? Spontanicznie pro-
ponuję wyjście na dwór: na łąki, do 
lasu, nad jeziora, na wieżę wido-
kową! Co, znacie tylko wieżę przy 
jeziorze Felixsee? No to zobaczcie, 
jakie mamy wycieczki – a zdziwicie 
się! 

Wielu radości wiosną i latem życzą 
Zuzia Kieł i krzemień Flint 

Zima była krótka i bezbolesna.  
W ogóle nie potrzebowałam moje-
go grubego futra! Od świąt Boże-
go Narodzenia dni stają się coraz 
dłuższe i to jest piękne! Czy wie-
cie, że w wydłużaniu się czasu dnia 
jest pewien moment  przełomowy? 
To dzień 2 lutego. Dzień ten jest 
nazywany Ofiarowaniem Pańskim. 
Podczas gdy w grudniu i styczniu 
potrzeba kilku dni, żeby zauważyć 
zmianę długości dnia, to od po-
czątku lutego zwiększony udział 
światła dziennego można mierzyć 
już w minutach! Dlaczego tak jest? 
Flint Wam to wytłumaczy: 

Godziny wschodu słońca moż-
na ustalić i połączyć na wykresie 
linią. Gdyby wschód słońca był 
każdego dnia o tej samej porze, 
to otrzymalibyśmy linię prostą. 
Ponieważ jednak ziemia kręci się 
wokół słońca i wokół własnej osi, 
a przy tym jest raz bliżej, raz da-
lej (a więc trochę się waha), we 
wszystkich miejscach na ziemi go-
dziny wschodu i zachodu słońca 
zmieniają się. Już zimą z każdym 
dniem dzień ma kilka minut wię-
cej światła dziennego, a więc dłu-
gość dnia zwiększa się. Dlatego, 
gdyby połączyć wszystkie godzi-
ny wschodów słońca, powstałaby 
linia krzywa. Ale teraz wszystko 
komplikuje się jeszcze bardziej: w 
pewnym momencie krzywa rośnie 
bardziej stromo. Również to wiąże 

Brama wejściowa do Dawnej Kopalni Babina



z ziemi w kilku wyrobiskach, jak 
to zwykle bywało na terenie Łuku 
Mużakowa. Wyrobiska te oznacza-
no literami i numerami oraz cyframi 
rzymskimi, a więc odkrywka A, od-
krywka B2, łuska IV, łuska V, łuska 
C, łuska E…

Po kilku minutach marszu doj-
dziecie do miejsca, w którym dro-
ga ostro zakręca w prawo. W tym 
miejscu należy odbić w lewo, aby 
po kilku metrach zobaczyć wspa-
niały widok jeziorka mieniącego się 
kolorem błękitu, turkusu i sam nie 
wiem, jakim jeszcze. W każdym ra-
zie jest ono niespotykanie piękne. 
Nie widać po nim, że jest bardzo 
kwaśne. Wartość pH wynosi tu 3,3. 
Oznacza to, że nawet ryby tu nie 
żyją. Szkoda, bo jezioro zaprasza 
właściwie do kąpieli.

Wartosc pH 
Przy pomocy wartości pH możecie ustalić, czy roztwór wodny – a więc ciecz – jest kwaśna czy zasadowa. Skrót pH pochodzi od pondus Hy-drogenii, co oznacza „wagę wodoru“. Wodór oznaczany jest literą „H“. Im więcej cząstek wodoru znajduje się w roztworze, tym ciecz jest kwaśniej-sza. Skala wartości pH wynosi od 0 do 14. Im mniejsza wartość pH, tym roztwór jest kwaśniejszy; im wyższa wartość pH, tym roztwór jest bardziej zasadowy. Roztwory o wartości pH 7 określane są jako „roztwory neutral-ne“. Sok cytrynowy ma na przykład wartość pH ok. 2, wartość pH ludzkiej skóry wynosi ok. 5,5!
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Zadanie dla badaczy:
W kopalni Babina występuje wiele 
różnych roślin. Po drodze odkry-
łem już dziurawca, wrotycz, paproć 
(…), tasznika, widłaki i wiele innych 
roślin. Widłak jest na przykład pod 
ścisłą ochroną i nie może być zry-
wany czy zbierany. Wszystkie te ro-
śliny przyjemnie się ogląda, ale poza 
tym one też na coś wskazują. Aby 
się tego dowiedzieć,  zanotujcie so-
bie, gdzie które rośliny widzieliście: 
na poboczu, w rowie, w suchym pia-
sku itd. Opiszcie stanowisko rośliny 
dokładnie uważając przede wszyst-
kim na cechy gleby (piaszczysta,  
ziemista, gliniana, sucha, wilgotna, 
mokra), miejsca (las, łąka, pobocze, 
rów, zbocze) i nasłonecznienia (bar-
dzo słoneczne, półcień, zacieniowa-
ne). Zróbcie jeszcze zdjęcie rośliny, 
a kto chce, może zaznaczyć krzyży-
kiem miejsce na mapie.  Pomyślcie, 
na co rośliny wskazują. No, macie 
jakiś pomysł? Zdradzimy tylko to: 
Te rośliny nie rosną wszędzie! (Roz-
wiązanie w następnym numerze)

Zadanie dla odkrywcy
Mapa kopalni Babina zawiera wiele
informacji. Między innymi pokazuje
lokalizację tablic informacyjnych,
które zawierają ciekawe wyjaśnienia
w języku polskim i niemieckim. Czy
możecie określić, na której tablicy
oznaczonej literą znajdują się
informacje o źródłach?

Rozwiązanie: Jest to tablica H. Tablica ta
znajduje się obok Wielkich Źródeł w
kopalni Babina, które są również
oznaczone typowym symbolem na mapie.
Tablica stoi na końcu dróżki, przy której
znajduje się platforma widokowa. Z
platformy możecie podziwiać wielkie
źródła, z których wydobywa się mocno
zażelaziona i kwaśna woda. nie można. Widzicie na północ-

nym zboczu – a więc patrząc od 
drogi po prawej stronie – grubą, 
szarobrązową smugę w ziemi? To 
węgiel! Geolodzy nazywają to „wy-
chodnią”, ponieważ kawałek ukry-
tej zazwyczaj w podłożu warstwy 
węgla występuje na powierzchnię, 
czyli właśnie „wychodzi”. Możecie 
spokojnie podejść bliżej, a kto się 
na to nie odważy, może dowiedzieć 
się z tablicy informacyjnej, jak do 
tego dochodzi. 

Na następnym przystanku czeka 
na Was coś szczególnego. Można 
tu bowiem podziwiać prawdziwe 
źródełka! Są to miejsca, w których 
woda występuje z podłoża. Ponie-
waż woda w kopalni Babina zawiera 
dużo żelaza, wraz z wodą źródlaną 
na powierzchnię wypieranych jest 
bardzo wiele małych cząstek (żela-
za), które osadzają się na brzegach 
źródła tworząc tak zwane nasko-
rupienia. Wyglądają one jak małe 
kręgi studzienne, ale powstały 
całkowicie naturalnie. Powierzch-
nie dookoła są rdzawoczerwone i 
pomarańczowo-brązowe. Również 
te kolory powstały naturalnie. Po 

powrocie na główną ścieżkę zbli-
życie się do jeziora „Afryka”. Tutaj 
będziecie mogli podejść w kilku 
miejscach do wody i obejrzeć sobie 
duże formy erozyjne. Wykorzystaj-
cie do tego tablice informacyjne i 
idźcie ścieżkami odbijającymi w 
lewo. Dlaczego jezioro tak się na-
zywa, zrozumiecie, gdy obejdzie-
cie je do połowy i wejdziecie na 
wieżę widokową – jezioro ma rze-
czywiście kształt Afryki. Tu mo-
żecie zorganizować swój piknik, 
zanim rozpoczniecie ostatni etap 
wycieczki. Po posiłku idziemy te-

Po krótkiej wycieczce nad jezioro, 
wracacie na główną trasę. Po le-
wej stronie zobaczycie małe miej-
sce piknikowe. Za nim z jeziora o 
czerwonawej wodzie wystają ciem-
ne pnie drzew. Wyglądają jak bier-
ki Mikado, które stoją samotnie 
w wodzie. Drzewa te stały kiedyś 
na stałym lądzie. Ponieważ jednak 
wydobywano tu  węgiel brunat-
ny, powstawały duże wyrobiska i 
ziemia po jakimś czasie zapadała 
się na dużej powierzchni. Drzewa 
pozostały, jednak zostały zalane 
wodą i systematycznie obumiera-
ją. Również w innych zbiornikach 
powyrobiskowych możecie zoba-
czyć takie „zapadnięte lasy”. Gdy 
policzycie już wszystkie „bierki 
Mikado”, idziemy dalej. Po lewej i 
prawej stronie pojawiają się kolej-
ne kolorowe jeziorka. Ale stop! Co 
to? Doszliście do wielkiej szarobia-
łej powierzchni z zagłębieniem w 
środku. W zagłębieniu tym pobły-
skuje … no, powiedzmy że „duża 
kałuża“, bo jeziorem tego nazwać 

„Zatopiony las”
8 9

Wychodnia



raz w kierunku północnym, mijając 
wieżę. Wielkie jezioro, które teraz 
widzicie po Waszej prawej stronie, 
jest bardzo interesujące. W sumie 
zobaczycie je trzy razy – i za każ-
dym razem jego kolor się zmie-
nia! W pierwszym punkcie zoba-
czycie tylko mały jego skrawek. W 
większości woda wydaje się tu być 
brązowa. Jest to południowy kra-

niec odkrywki B2, która była eks-
ploatowana w latach 1957 – 1959. 
Wydobywano tu jednocześnie gli-
nę i węgiel brunatny. Idźcie teraz 
główną ścieżką i skręćcie w prawo, 
schodami w dół. Dojdziecie tu do 
zabarwionej na zielono części je-
ziora. Kolor ten jest szczególnie 
fantastyczny przy dużym nasło-
necznieniu! Duże jezioro powyro-
biskowe łączące się z tym terenem 
od północnego wschodu wydaje się 
go obejmować niczym pierścień. 
Do tego jeziora dojdziecie na koń-
cu. Krótko przed bramą odchodzi 
mianowicie jeszcze jedna ścieżka 
w prawo, która prowadzi do plat-
formy widokowej powyżej jeziora. 
Jego kolor zależy od pogody – raz 
jest turkusowy, raz szmaragdowy, 
raz ciemnoniebieski!
W ten sposób dochodzimy do 
końca geościeżki. Jeśli wyjdzie-
cie przez bramę nr 1 i pójdziecie 
wybrukowaną ulicą, dojdziecie do 
miejscowości Nowe Czaple. Tutaj 
znajduje się droga, która odbija od 
ulicy wybrukowanej w prawo. Je-
śli się uważnie rozglądniecie, za-
uważycie drogę rowerową, która 
była dawniej linią kolejową łączą-
cą Bad Muskau i Żary. Dziś moż-
na na niej doskonale popedałować 
albo pobiegać. Tu zawrócicie w 
lewo, czyli w kierunku południo-
wo-zachodnim do Łęknicy. Po ok. 
20 minutach dotrzecie do miasta i 
znajdziecie się przy przebiegającej 
górą drodze, pod którą przejdzie-
cie i zobaczycie swój samochód 
przy bramie nr 3. To była całkiem 
długa wędrówka, nieprawdaż? Da-
liście radę? Super! I mieliście jesz-
cze tyle wrażeń! 

DLUgA DrogA gLAzoW NArzUToWycH, 
czyLi JAK gLAzy NArzUToWe Do NAS 
DoTArLy
Głazy narzutowe są typową cechą 
krajobrazu uformowanego przez 
lodowiec. Z pewnością zadawałeś 
już sobie kiedyś pytanie, skąd te 
wszystkie kamienie przywędro-
wały. Również w okolicy Döbern i 
Sprembergu znajdują się obfitują-
ce w kamienie pola. Były one daw-
niej, a czasami i obecnie ręcznie 
wybierane. Powstają z nich później 
tak zwane kamienne stosy – ważny 
biotop dla jaszczurek i owadów. 
Dla dużych kamieni istnieją nawet 

specjalne maszyny, które są na tyle 
silne, że pomagają w wywiezieniu 
kamieni. W murach kościołów, 
zamków, w murach miejskich czy 
w ścianach starych domów można 
znaleźć właśnie kamienie polne. 
Te największe określa się mia-
nem głazów narzutowych. U nas 
na terenie Łuku Mużakowa też jest 
kilka całkiem sporych egzempla-
rzy, na przykład Diabelski Kamień 
w okolicy Kamienicy/Trzebiela w 
Polsce. Jego wagę szacuje się na 

zrozUMiec

Finkenstein (Głaz Zięby) koło Reuthen

Wieża widokowa
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suwać. I tak w całej sprawie poja-
wia się ruch. Lodowce pochodzą 
głównie ze Skandynawii i w swojej 
drodze do Europy przyniosły licz-
ny skandynawski materiał skalny 

jako tak zwany ładunek lo-
dowcowy. Po stopnieniu się 
lodowca duże bloki skal-
ne pozostawały na miej-
scu i tak można obecnie 
w Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim i Brandenburgii 
znaleźć szwedzki granit. 
Wyobraź sobie, że lodo-
wiec poruszał się po ziemi 
jak gigantyczna równiarka 
gąsienicowa. Wszystko, co 

znalazło się na jego drodze, było 
albo wyrównywane albo zabierane. 
Lodowiec miał wysokość kilkuset 
metrów. Lodowiec mużakowski 
nawet do 500 metrów! Dzięki swo-

ok. 100 ton. Z pewnością nie ru-
szysz go z miejsca ani o milimetr. 
Jest z granitu. Oprócz tego znasz 
być może Finkenstein (Głaz Zięby) 
koło Reuthen. Również on nie na-
leży ze swoimi 20 tonami do wagi 
lekkiej. 
Można rzeczywiście zastanowić 
się, co one u nas robią. Taki głaz 
narzutowy nazywany jest zresz-
tą również „zagubionym blokiem 
skalnym”, ponieważ zazwyczaj 
nie występuje w danym miejscu i 
składa się z innych minerałów, niż 
kamienie w tym miejscu występu-
jące. W dalszej i bliższej okolicy 
nie widać żadnych gór, z których 
mógł teoretycznie odpaść. Dziw-
ne! Ludzie od dawna już starali się 
rozwiązać zagadkę pochodzenia i 
drogi głazów narzutowych. Wokół 
szczególnych głazów krążą baśnie 
i legendy, mówiące na przykład o 
olbrzymach, którzy podczas swo-
ich zawodów tak daleko nimi rzu-
cali. Również naukowcy od dłuż-
szego już czasu łamali sobie nad 
tym głowę. Były różne teorie. Za-
kładano na przykład, że głazy na-
rzutowe to meteoryty lub że mają 
pochodzenie wulkaniczne albo że 
zostały przyniesione tu podczas 
potopu. Na odkrywczą myśl wpadł 
szwedzki geolog Otto Martin To-
rell (1774-1853), który badał licz-
ne ślady lodowca pozostawione na 
głazach i doszedł do wniosku, że 
teren ten był na dużej powierzchni 
zlodowaciały i to lodowce przy-

niosły kamienie. Pod ciężarem 
lodu dolna część lodowca to-

piła się, stając się warstwą 
poślizgową, po której 

lód mógł się prze-
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Mury miejskie z głazów narzutowych

Czarci Głaz w okolicach Trzebiela



Czy Ty również masz swoją 
ulubioną filiżankę, z której co-
dziennie pijesz mleko lub ka-
kao?  Może jest ona wykonana 
z ceramiki, czyli z gliny? Z pew-
nością widziałeś już kiedyś domy 
zbudowane z czerwonej, żół-
tej lub brązowej cegły. Być może 
mieszkasz nawet w takim domu. 
Na terenie Łuku Mużakowa szcze-
gólnie piękne domy znajdują się w 
Halbendorf, Döbern i Bad Muskau. 
Również te cegły zostały wyko-
nane z gliny w żmudnej i ciężkiej 
pracy ręcznej. Czy możesz sobie 
wyobrazić, z ilu cegieł został zbu-
dowany taki dom? 
Wyroby ceramiczne produkowane 
są z gliny. Glina jest surowcem, 
który występuje prawie wszędzie. 
Powstaje przez wietrzenie skaleni 
i minerałów. Ziarenka gliny są tak 
małe, że nie można ich zobaczyć 
gołym okiem. Mają one strukturę 
płytkową czy warstwową jak stos 
papieru, przez co mogą wchło-
nąć i zatrzymać szczególnie dużo 
wody. Ma to na przykład bardzo 
duże znaczenie dla jakości gleby 
ogrodniczej. Dzięki warstwowej 
strukturze glina ma także szcze-
gólne cechy plastyczne, co ozna-
cza, że można ją łatwo formować. 
Widziałeś już kiedyś garncarza 
przy pracy? Można to wtedy łatwo 
zaobserwować! Podczas schnięcia, 
a następnie wypalania woda znika, 
a glina twardnieje. W ten sposób z 

gliny powstaje ceramika – i dopie-
ro teraz możesz się czegoś napić 
ze swojej filiżanki! 
Glinę wykorzystywano już 26.000 
lat temu jako surowiec garncarski i 
ceramiczny. W Czechach na przy-
kład znaleziono wyroby garncar-
skie, które wyprodukowali myśliwi 
polujący na mamuty. Garncarstwo 
jest więc bardzo starym rzemio-
słem – a dla niektórych obecnie 
również ulubionym hobby. 
Z gliny wyrabia się jednak nie tylko 
filiżanki, talerze, miski, dzbanki i 
inne naczynia. Surowiec ten wy-
korzystywany jest także w prze-
myśle do produkcji szamotu, któ-
rym wykładane są wnętrza pieców. 
Możesz zaglądnąć kiedyś do pieca 
i sprawdzić, co się tam znajdu-
je. Wyobraź sobie, że glina służy 
też jako wypełniacz przy produk-

SUroWce LUKU 
MUzAKoWA

Głaz narzutowy jako kierunkowskaz

jej sile mógł poruszać tony piasku, 
skał i żwiru, no i głazy narzutowe 
o średnicy jednego do dwóch me-
trów. Niektóre z nich ważą do 300 
ton. Na północy można je częściej 
spotkać. Dziś zresztą też jest tak, 
że lodowce (na przykład w Alpach) 
cofając się pozostawiają głazy na-
rzutowe. 
Nie zawsze da się ustalić pocho-
dzenie głazów narzutowych. Warto 
przy tym wiedzieć, że skład mine-
ralny niektórych skał 

czasami jest tak szczególny, że 
występują one tylko w określonych 
miejscach, jak chociażby granit 
sztokholmski lub granit  smaland 
ze Szwecji czy granit alandzki z 
Finlandii. 
 W wielu regionach Niemiec za-
łożono tak zwane ogrody głazów 
narzutowych. Być może znasz 
już Park Głazów Narzutowych w 
Nochten, w którym prezentowa-
nych jest 6.000 głazów narzuto-
wych, odkrytych w odkrywkowych 
kopalniach węgla brunatnego. 
Wiele głazów narzutowych znaj-
duje się z uwagi na ich znacze-
nie geologiczno-historyczne pod 
ochroną. Oznacza to, że nie można 
ruszyć ich z miejsca – co zresztą i 
tak byłoby trudne – ani nie wolno 
zmieniać ich formy zewnętrznej. Z 
pewnością czujesz teraz respekt 
przed tymi kolosami, które mają 
za sobą długą i pełną przygód 
podróż, nieprawdaż? Znasz jakieś 
głazy narzutowe w swojej okolicy? 

GlinA
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Park Głazów Narzutowych w Nochten

Warsztat garncarski



cji papieru. Papier staje się wtedy 
bardziej miękki, gładszy i uzyskuje 
przez to równą powierzchnię. Gli-
na od dawien dawna używana była 
również jako materiał budowlany, 
obecnie jest na przykład stosowa-
na przy uszczelnianiu gruntu pod 
wałami i składowiskami.  
Jak już z pewnością wiesz, lodo-
wiec spiętrzył teren Łuku Mużako-
wa, przez co złoża gliny wydostały 

się na powierzchnię. Z pokładów 
tych skorzystali mieszkańcy tego 
regionu. Z biegiem czasu powsta-
ło wiele małych garncarni, tak że 
na przykład w roku 1596 w Bad 
Muskau został założony pierwszy 
cech garncarzy, czyli stowarzy-
szenie, które reprezentowało ich 
interesy. W roku 1904 w Krau-
schwitz zostały założone zakła-
dy przetwórstwa gliny i kamionki 
„Deutsche Ton- und Steinzeug-
werke“. W okolicy Krauschwitz 
istniały liczne kopalnie, w których 
wydobywano cenne rodzaje gliny. 
Produkowano z nich na przykład 
potężne kwasoodporne zbior-
niki o pojemności 6.000 litrów! 
Możesz je zresztą w Krauschwitz 
obejrzeć – znajdują się przed go-
spodą „Zur Linde”. W Klein Kölzig 
znajduje się jedyny w okolicy za-
chowany kręgowy piec Hoffmanna. 
Produkowano tu aż do roku 1962 
ogromne ilości typowych na Łuży-

cach żółtych cegieł. Kopalnie gliny 
znajdujące się niedaleko cegielni 
stały się dziś akwenami dla węd-
karzy. Oprócz zwiedzania cegielni 
możesz skorzystać z przejażdż-
ki kolejką cegielnianą. Wcześniej 
przewożono nią glinę – dzisiaj Ty 
jesteś pasażerem! 
Ważne jest oczywiście też to, że 
był tu w dużych ilościach dostępny 
węgiel brunatny (o którym dowie-
działeś się czegoś więcej w po-
przednim numerze), ponieważ do 
wypalania zarówno filiżanek i tale-
rzy, jak i cegieł w dużych ilościach 
potrzebne były temperatury ponad 
1000 C°, które musiały być utrzy-
mywane przez dłuższy czas. 
Obecnie inne materiały, na przy-
kład plastik, wyparły wyroby garn-
carskie zarówno z przemysłu, jak i 
z kuchni. Istnieje już tylko niewie-

le garncarni w naszej okolicy, na 
przykład w Jethe, Krauschwitz, Bad 
Muskau i Sagar.
Dalsze informacje możesz uzyskać 
w Muzeum Rzemiosła i Wytwór-
czości w Sagar. Można tam zwie-
dzić obszerną wystawę wyrobów 
ceramicznych. 
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Naczynia na kwas w Krauschwitz

Warsztat garncarski Najorka

Typowe łużyckie żółte cegły

Dawna Cegielnia Klein Kölzig
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ODKRYWKA, RUDA, POKRZYWA, WARZYWA, PIRAMIDA, PRZYRODA, OPAL, 
SZKŁO, KRYSZTAŁ, SZWECJA, ZIARENKO, GRUBOZIARNISTY, JAGODY, DWORZEC, 
GLINA, ATOM, ŻELAZO, WILGOĆ, SKAŁA, ŁUPEK, CEMENT, MINERAŁ, MAN-
GAN, PLAŻA, WODA, DWUTLENEK, MUZEUM, TORY, TYTAN, IGLIWIE, TORBA, 
ATOM, SKARPA, ODZIEŻ, ŻABA, GWARANCJA, GZYMS, WALIZA, RADIOODBIOR-
NIK, AZOT, GEOTOP, ŻARÓWKA, ARMATA, GORĄCO, ORTALION, BARAK, RAK, 
RAJD, WOLANT, DOLINKA, SKROBAK, ZABAWA, BOJA, ŁUŻYCE, ZYSK, KOMINEK, 
KARNAWAŁ, TRAWA, BŁOTO, TALON, KAPOK, MŁYN, STAW, BABINA, KARTON, 
OPAL, OSAD, OTWÓR, ZUZIA, OKO

G O R Ą C O O D Z I E Ż J A K A P O K G
R R A J D Z D D W O L A N T G L I N A W
U T K A S Z K Ł O L E B P R Z Y R O D A
B A R A K Ś R U D A N A Ą Z Y K A P W R
O L O L A E Y S A J T O R Y M K M A O A
Z I Ż A R Ó W K A Ą W P Ą S S S I L R N
I O K O P O K R Z Y W A T K O Ż D R Z C
A N O W A Ą A O Z W A L I Z A E A G E J
R A D I O O D B I O R N I K W L E E C A
N I O S S Z W A A S Z W E C J A B O J A
I G L I W I E K S S Y E R D A Z O T O K
S D I R M A N G A N W W I L G O Ć O O M
T W N L K R Y S Z T A Ł A U O I O P A L
Y U K O L E J K A Z O S A D D W M Ł Y N
Z T A L O N P O K A R T O N Y I I U B M
U L B W S K A Ł A R R A T Y T A N Ż A U
Z E Ł A T O M U O M I W O T R T E Y B Z
I N O T W Ó R P L A Ż A R E A A R C I E
A E T O C E M E N T Z A B A W A A E N U
O K O M I N E K K A R N A W A Ł Ł M A M

Krzyżówka poszukiwacza:  odnajdźcie w krzyżówce pojęcia znajdujące się 
poniżej. Znajdziecie je poziomo lub pionowo. Skreślcie je, a pozostałe litery 
wpiszcie w rozwiązanie.

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

1  Rodzaj pieczywa w kształcie Łuku Mużakowa
2  Do okienka na poczcie lub wąskotorowa
3  Zakończenie nogi.
4  Do kopania ale nie piłka
5  Może być fotograficzny
6  Kraj, z którego pochodzi wiele głazów narzutowych
7  Parzy ale nie jest gorąca
8  Element Mużakowskiej kolejki leśnej
9  Pokazuje strony świata
10  Miejsce w ziemi, z którego wypływa woda
11  Dawna kopalnia w okolicy Łęknicy

Rozwiązanie:  _ _ _ _ _      _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _     
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _     
_ _ _ _ _ _ _     _     _    _ _ _ _ _ _ _ _

?

?

Napisz rozwiązanie na kartce pocztowej i wyślij do naszego biura lub napisz drogą mailową na adres:
info@muskauer-faltenbogen.de. Poprawne odpowiedzi nagrodzone będą pluszową maskotką Zuzią. Rozwiązania z zeszytu jesień / zima 2014/2015 znajdziecie na str. 31.
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Wyjaśnienie: Lód to woda w stanie 
stałym. Składa się z molekuł, czyli 
wielu maluteńkich cząsteczek. Gdy 
woda przy 0 stopni Celsiusa zamarza 
tworząc lód, rosną odstępy między 
tymi molekułami i lód się rozszerza. 
Powstaje przy tym taka siła, która 
praktycznie „rozsadza”  plastikową 
butelkę. W przyrodzie dzieje się tak 
samo. Lód jest w stanie rozbić całe 
skały, w których szparach zebrała 
się w stanie ciekłym woda. 

EKSPE
RYMENTALNA KUCHNIA

EKSPE
RYMENTALNA KUCHNIA

zBADAc
Propozycja eksperymentu

Rozsadzanie skal 

pod wplywem lodu

FLINTA

20 21

Teraz, kiedy dni stają się coraz 
cieplejsze, a któregoś dnia w maju 
lub czerwcu może zostać przekro-
czona granica 30°C, myśleliście 
już pewnie niejeden raz o jakimś 
chłodnym napoju, na przykład o 
herbacie lodowej!? Jest niesamo-
wicie orzeźwiająca. Ale lód chłodzi 
nie tylko w przyjemny sposób. Lód 
ma wielką siłę, która objawia się 
szczególnie w mroźne dni zimo-
we. Pokażemy Wam tu, co potrafi 
zrobić lód!

Potrzebujecie:
2 butelki plastikowe
wodę
zamrażalnik 

1
Napełnijcie jedną z butelek wodą 
po samą nakrętkę, a drugą do oko-
ło 2/3 objętości. Zakręćcie mocno 
obydwie butelki. 

2 Włóżcie obydwie butelki do za-
mrażalnika i poczekajcie.

3 Po paru godzinach, gdy woda 
całkowicie zamarznie, wyjmijcie 
obydwie butelki z zamrażalnika. 

4 Porównajcie obie butelki. Co się 
stało? 



Któż nie miał jeszcze z nim do czy-
nienia? Ze szlachetnym kryształem 
górskim o fascynujących krawę-
dziach i równych, błyszczących 
płaszczyznach? Albo z różowym 
ametystem wielkości pięści? Albo 
z delikatnym kwarcem różowym, 
uformowanym na wypolerowany 
wałeczek w zawieszce? 
Kwarc ma wiele twarzy, co spra-
wia, że jest najbardziej znanym i 
drugim pod względem częstotli-
wości minerałem na ziemi. Ale nie 
występuje on tylko w formie kry-
stalicznej. Jest nawet chyba bar-
dziej znany jako ziarenka piasku, 
lub jako żwir czy kamienie kwar-
cowe. Ponadto jest także ważnym 
składnikiem wielu skał, m.in. gra-
nitu. Kwarc jest szczególnie od-
porny na wietrzenie. Oznacza to, 
że jest szczególnie twardy. Znaj-
duje to swoje potwierdzenie także 
w skali twardości Mohsa, która w 
dziesięciostopniowej skali infor-
muje jak twardy jest dany minerał: 
stopień 1 – bardzo miękki jak np. 
wapń, stopień 10 – najtwardszy, 
jak diament. Kwarc ma stopień 
7. Składa się z dwutlenku krze-
mu. Jego przełamane powierzch-
nie błyszczą się muszlowo, co jest 
charakterystyczną cechą wszyst-
kich odmian kwarcu. Inkluzje in-
nych minerałów zabarwiają kwarc, 

na przykład ametyst zawiera ślady 
żelaza, manganu i tytanu. 
Wszędzie na świecie piasek i żwir 
kwarcowy wykorzystywany jest w 
budownictwie. Jest ważnym do-
datkiem do betonu i zaprawy mu-
rarskiej, które są wykorzystywane 
w przemyśle budowlanym. Szcze-
gólnie równo zaokrąglone i małe 
ziarenka kwarcu stosowane są w 
przemyśle szklarskim. Wszyst-
kie odmiany kwarcu są stosowa-
ne także w jubilerstwie, a czysty 
krzem, pozyskiwany z piasków 
kwarcowych w żmudnych proce-
sach redukcji, jest głównym mate-
riałem do wyrobu mikroproceso-
rów i ogniw słonecznych!

No i jak, znaleźliście p
odczas ost-

atniej wycieczki piękne kamienie? 

Spróbujmy zgadnąć, co zebraliś
cie i 

skąd te kamienie pochodzą! 

Wśród kamieni znajdują się być 

może takie, które mają duże czar-

ne powierzchnie z mniej lub bardziej 

białymi paskami? To lidyty. Lidyty 

zbudowane są ze żwirowatych resz-

tek pojedynczych promienic. Ich po-

zostałości osiadały na dnie morza, 

utwardzały się i pod wpływem duże-

go ciśnienia i wysokiej temperatury 

przekształcały się. Pochodzą z po-

łudnia, na przykład ze Zgorzeleckich 

Gór Łupkowych, i zostały tu nanie-

sione przez rzeki. 

A macie może kilka jasnych kamycz-

ków o szklistej powierzchni? Mogą 

to być kwarcyty, a więc kamienie 

kwarcowe. Pochodzą z warstw gli-

niasto-żwirowych Łuku Mużakowa. 

Kwarcyty są zawsze bardzo twarde 

i odporne na wietrzenie, a składają 

się przeważnie, a nawet wyłącznie z 

kwarcu. 

Kanciaste, a nawet ostre kamienie, 

wykazujące muszlowy przełam – to 

mogą być krzemienie, które wystę-

pują w różnych kolorach, czarnym z 

białą „otoczką”, jasno lub ciemno-

szarym, żółtym czy czerwonawym. 

Wszystkie pochodzą z basenu Morza 

Bałtyckiego i przybyły do nas razem 

z bezustannie napierającą masą lą-

dolodu przed dokładnie 350.000 

lat. 

Poza tym jest jeszcze trochę tych 

mniejszych lub większych, okrągłych 

kamieni, które nie pasują do innych. 

Różnią się one także między sobą, 

ponieważ mają różne kolory i skła-

dają się z mniejszych lub większych 

ziaren, które są czasami okrągłe, 

czasami kanciaste, a nawet podłuż-ne. Wszystkie te kamyczki to osady glacjalne, znane bardziej jako głazy narzutowe – tu w małym formacie. Pochodzą z gór skandynawskich, a więc ze Szwecji, Norwegii, Finlandii lub z Morza Bałtyckiego. Są to gra-nity, gnejsy, amfibolity, miki… 
Być może ktoś z Was znalazł ka-mień, który jest zupełnie „z innej bajki”. Czy wygląda on jak spie-czony piasek, ma formę bulwy albo ma pewnego rodzaju skorupę – i do tego jest czerwonawy lub brązowa-wy? Może to być kawałek rudy dar-niowej – jedynej skały, która rzeczy-wiście „wyrosła” u nas! 

Czy ciekawi Was to, skąd to wiemy? Otóż w Geoparku nie mamy zbyt dużo litych skał. Podłoże składa się tu ze skał luźnych – a więc piasków, żwirów i glin. Dookoła nie ma żad-nej nagiej skały! Jedynym wyjątkiem są skały omówione powyżej, o któ-rych już coś wiemy i możemy okre-ślić ich miejsce powstania! 

Głazy narzutowe

Lidyt

Krzemienie
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Rozwiązanie wskazówki badacza skałi kamieni! z zeszytu jesień / zima 2014/2015, str. 14

Kamienie kwarcowe

SLoWNiK geoLogiczNy
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Kwarc?



Gnejs jest skałą roku 2015 – a więc 
już czas, żeby mu się bliżej przyj-
rzeć!

Gnejs należy do skał metamor-
ficznych, co oznacza, że powstał 
w wyniku przeobrażania się skał. 
Przekształcił się z innych skał głę-
boko w skorupie ziemskiej wsku-
tek wysokich temperatur i ciśnień, 
trwających przez dłuższe okresy. 
Ich przyczyną mogą być na przy-
kład procesy powstawania skał. 
Na podstawie wielkości minerałów 
geolog może określić nawet wyso-
kość temperatury przekształcenia! 
Gnejs rozpoznasz po charaktery-
stycznych paskach warstw błysz-
czących minerałów, które często 
mają formę ciemnych płytek prze-
biegających na zmianę z jasnymi 

skaleniami i szklanymi kryształa-
mi granitu. 

Gnejsy należą do najstarszych skał 
i występują na całym świecie. Na 
Grenlandii jest na przykład gnejs z 
Isua, który ma ok. 3,8 miliarda lat 
– niewyobrażalny wiek! Do Niemiec 
gnejsy zostały przetransportowa-
ne ze Skandynawii przez potężne 
masy lądolodu z okresu  ostatnie-
go zlodowacenia względnie dosta-
ły się wraz z topniejącymi rzekami 
na północne wybrzeże Niemiec i 
na Nizinę Północnoniemiecką. 

Gnejs występuje jednak również 
jako skała macierzysta w Kana-
dzie, na Grenlandii, w Skandynawii 
oraz w Rudawach, Schwarzwal-
dzie, Smreczanach, Lesie Górno-
palatynackim, Lesie Bawarskim i w 
Alpach. Tam wysokie piętra skalne 
zostały odkryte przez erozję, czyli 
wietrzenie. 

Gnejs jest wykorzystywany jako 
surowiec. Dawniej był stosowany 
jako budowlany i ciosany element 
murów i fundamentów. Kościół św. 
Anny w miejscowości Annaberg-
Buchholz jest całkowicie zbudo-
wany z gnejsu. Dziś surowiec ten 
znajduje zastosowanie przeważnie 
jako grys i tłuczeń w budownictwie 
drogowym. Ze szczególnie pięk-
nych i kolorowych gnejsów produ-
kuje się kamienne płyty. 

PROPOZYCJA LEKTURY
Flint poleca

„Wulkany i trzęsienia Ziemi “
z serii: odkrywanie świata
wydawnictwa Olesiejuk

„Wulkany i trzesienia 

Ziemi“

Gnejs?

Wybuchający wulkan to najpraw-
dopodobniej jedne z najbardziej 
spektakularnych widoków na Zie-
mi. 

Wulkany można opisać jako po-
tężne i niebezpieczne fajerwerki 
natury.
Gwałtowna erupcja potrafi rozsa-
dzić całą górę.
Wstrząsy wywołują również roz-
maite zakłócenia pod powierzch-
nią Ziemi. Takie zjawisko zwane 
jest trzęsieniem ziemi. Silne trzę-
sienie może spowodować drga-
nia budynków i mostów na po-
wierzchni.

Ta bogato ilustrowana książka z
pewnością Was zachwyci.
Ciekawie opracowane informacje, 
ciekawostki i fascynujące fakty 
przybliżą wiele zagadnień doty-
czących otaczającego nas świata. 
Czytaj i odkrywaj kolejne tajem-
nice.

Praca zbiorowa wydana przez wy-
dawnictwo Olesiejuk. Książka w 
twrdej oprawie zawiera 46 koloro-
wych, licznie ilustrowanych stron. 
Orientacyjna cena: 13,00zł.
ISBN: 978-83-274-2397-9

PrezeNTAcJA MiNerALoW:
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Kiedy jechałeś ostatni raz pociągiem?
W przypadku Mużakowskiej Kolej-
ki Leśnej w Weißwasser/O.L. przy 
Teichstraße masz szansę nie tylko 
skorzystać z przejażdżki koleją, ale 
także przeżyć coś szczególnego! 
Znajduje się tu Dworzec Muzealny. 
W muzeum tym możecie nie tylko 
obejrzeć około 20 zabytkowych lo-
komotyw i liczne wagony, ale także 
dowiecie się czegoś o Łuku Mu-
żakowa. Powstanie Mużakowskiej 
Kolejki Leśnej jest bowiem ściśle 
związane z Łukiem Mużakowa. 
Właściciel państwa stanowego Mu-
skau (Mużaków), Hermann hrabia 
von Arnim, polecił mianowicie w 
1895 roku połączyć ze sobą licz-
ne zakłady linią wąskotorowej ko-
lei towarowej. Dzięki niej szybciej 
można było transportować węgiel 

brunatny, glinę, papier, drewno, 
brykiety i inne produkty. Ta mała 
kolejka była wówczas prawdzi-
wą koleją przemysłową! Dziś wozi 
już tylko turystów, którzy mają na 
trasie do Kromlau czy Bad Muskau 
możliwość wygodnego zwiedzania 
urokliwego krajobrazu z magicznie 
kolorowymi jeziorkami, porośnię-
tych drzewami rowów wietrzenio-
wych (giserów) oraz zachwycają-
cych krajobrazów parkowych. 
Jeśli chcesz, przejedź się taką sa-
piącą lokomotywą parową lub spa-
linową. Albo możesz to zrobić na 
sportowo podczas podróży drezy-
ną, napędzając cały wagon jedynie 
siłą własnych ramion! Możliwa jest 
również wspólna podróż z maszy-
nistą w jego kabinie! Na najmłod-
szych podróżnych czeka plac za-
baw „Räuberbahnhof“ („Dworzec 
Łobuziaków“) znajdujący się na 
dworcu przy Teichstraße. 
W dniu 3 kwietnia 2015 roku roz-
poczyna się nowy sezon. O termi-
nach kursów kolejki parowej wzgl. 
spalinowej dowiecie się na stronie 
internetowej 
www.waldeisenbahn.de!
Waldeisenbahn Muskau GmbH
Zentrale Abfahrt am Bahnhof 
Teichstraße in Weißwasser
Telefon: 03576 207472 
wem.gmbh@waldeisenbahn.de

ProPozycJA NA 
WycieczKe

6 bułeczek 

1 kubek gęstej śmietany 

1 pęczek szczypiorku, 

posiekany

150 g gotowanej i drobno 

pokrojonej szynki 

150 g tartego sera (np. 

ementaler, gouda, mozzarella)

sól
pieprz

1 Najpierw Zuzia przekrawa bu-
łeczki na pół korzystając z po-
mocy, ponieważ nóż jest bardzo 
ostry! Najlepiej poproście mamę 
lub tatę o pomoc. 

2 Teraz Zuzia wkłada do miski 
śmietanę, drobno pokrojoną szyn-
kę, posiekany szczypiorek oraz sól 
i pieprz, a potem miesza dokład-
nie wszystkie składniki. 

3 Następnie Zuzia nakłada na 
każdą bułeczkę dużą łyżkę tej 
śmietankowej mieszanki. Na za-
kończenie posypuje je tartym se-
rem. 

4 Teraz bułeczki wykładane są 
na blachę pokrytą papierem do 
pieczenia, którą Zuzia wsuwa do 
piekarnika nagrzanego do 180°C 
(z termoobiegiem) i piecze ok. 10-
15 minut. 

Bułeczki nie tylko doskonale sma-
kują Zuzi i Flintowi, ale dają się 
również szybko przygotować! Na-
dają się więc, zdaniem Zuzi, zna-
komicie na małą kolację lub spon-
taniczne przyjęcie.

UczTA BADAczy
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Smacz-
nego!

Smakołyki dla głodnych badaczy 
Śmietankowe bułeczki  Zuzi
Składniki:



Jesteście ciekawi świata?
Prowadzicie czasami własne bada-
nia albo eksperymentujecie? 
Być może zbieracie kamienie lub 
interesujecie się geologią? Jeśli tak, 
to dobrze trafiliście.

Zapraszamy wszystkie zorganizo-
wane grupy, klasy szkolne do za-
głębienia się w świat historii Ziemi.

Geobadacze z pewnością się nie 
nudzą! Któż z nas nie grzebał pia-
sku lub nie budował małych krajo-
brazów z kamieni?

NoWoSci z 
geoPArKU

Flint i Zuzia szukaja Was !

Oferta specjalna dla dzieci i młodzieży z
Polski! 

W naszym Centrum GeoEdukacji 
znajdziecie wiele ciekawych in-
formacji na temat powstania Łuku 
Mużakowa, znajduje się tu między 
innymi mała wystawa prezentująca 
np. węgiel brunatny, jeden z naj-
ważniejszych surowców  Łużyc. Na 
przykładzie ciekawych eksponatów 
można prześledzić proces karbo-
nizacji. Kolejnymi ciekawymi eks-
ponatami są regionalne materiały 
kamienne.
Ich różnorodność oraz droga, jaką
do nas przebyły zdumiewa niejed-
nokrotnie.

Oś czasu objaśnia geologiczną ge-
nezę pierwotnego podłoża Łuku 
Mużakowa. Przedstawione są tu 
również najnowsze czasy historii 
Ziemi. Niezwykle interesująca jest 
„Ścieżka eksperymentatora”. 

Minerał obejrzany pod lupą, czy 
też szlifowane skały oglądane pod 
mikroskopem wyglądają nieocze-
kiwanie i całkiem inaczej niż gołym 
okiem. Przy pomocy tablic pasko-
wych, czy też skali twardości Moh-
s’a, można dokonać próby okre-
ślenia minerału. Liczne możliwości 
wykonania prac ręcznych uzupeł-
niają ofertę Centrum GeoEdukacji.

Informacje oraz zgłoszenia grup 
pod nr telefonu:
0049-35600-368713,
pod adresem mailowym:
info@muskauer-faltenbogen.de.
lub osobiście na ul. Muskauer
Straße 14 w 3159 Döbern
(Niemcy).
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WrzeSieN 2015
05. - 06.09.
Wielkie Święto Kolejki Leśnej w 
Weißwasser, Teichstraße
13.09. 
Święto Zoo w Weißwasser

13.06.
Dzień Otwartych Drzwi, Stacja Młodych 
Badaczy Przyrody i Techniki, Weißwas-
ser, od godz. 14.00

LiPiec 2015
03. - 07.07. 
Święto miasta Weißwasser, od godz. 
9.00
18. - 19.07.
Święto Neptuna nad jeziorem Halben-
dorfer See

27.06.Polsko-niemiecki festyn rodzinny w parku 

OKSiR Łęknica05.08.Geopark w rękach dziecka! „O szklanych kul-

kach i wędrujących pierścionkach“, początek 

godz. 13.00, naprzeciwko huty Hedwigshütte w 

Döbern

KWiecieN 2015
03. - 06.04. 
Wielkanocne otwarcie sezonu Kolejki 
Leśnej!  
04.04. 
Wielkanoc w Parku Kromlau z Czupur-
kiem i zajączkiem wielkanocnym,  od 
godz. 10.00

MAJ 2015 
01.05. 
Do akcji!  III Mistrzostwa Niemiec w Smo-
czym Golfie w Krauschwitz, Schlossstraße 
30, w godz. 10.00 – 14.00, zgłoszenia do 
godz. 12.00
16.05.
Rowerowa gra terenowa w dawnej ko-
palni Babina, 2-5 osób w grupie, godz. 
9.00,  Łęknica przy OKSiR, ul. Wojska 
Polskiego 2
18. - 22.05.
Europejski Tydzień Geoparku na terenie 
Łuku Mużakowa, różne oferty dla rodzin i 
instytucji oświatowych, Program na stro-
nie www.muskauer-faltenbogen.de 

czerWiec 2015
05.06.
Przejażdżka Kolejką Leśną dla dzieci przy 
blasku księżyca 
07.06.
Festyn dla dzieci w Zoo Weißwasser, od 
godz. 14.00
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Rozwiązanie zagadek z zeszytu jesień/zima 2014/15

Rozwiązanie Krzyżówki poszukiwacza:

Biuro GeoparkuRozwiązania rebusów:granit, dymarka, ruda żelazaKrzyżówka Łuku Mużakowa:
1. KOKS2. WODA3. KOPARKA4. SZlAKA5. CZEKOlADA6. DyNiA7. ZiEMiA8. KWARCHasło: KOPAlNiA

Drogiedzieci,

ProPozycJe iMPrez

Do 
zobaczenia !
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GEOPARK
mini

następne wydanie wrzesień 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


