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złota jesień już w pełni, czas znów wyruszyć na podchody. 
Zapraszamy Was na podróż do czarnego węgla, białego piasku oraz 
kolorowych jeziorek. Zuzia i Flint będą chętnie szeleścić w jesiennych 
liściach i brnąć w śnieżnych zaspach. Oni uwielbiają obserwować pierw-
sze płatki śniegu, które obficie pokrywają krajobraz. Wówczas nie mogą 
wytrzymać aby nie wypuścić się na dwór. A jak to jest z Wami? Macie 
ochotę im towarzyszyć?

Drogie Dzieci, 
DroDzy roDzice, 
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Odnośnie tej wędrówki miejcie 
na uwadze następujace wska-
zówki:

Start i meta: 
miejsce postoju przy „Szlaku daw-
nego górnictwa” w 03159 Döbern 
(na przeciw firmy Garten- und 
Landschaftsbau GmbH, Hedwigs-
hütte 12)
Czas: ca. 3 ½ godz.

WycieczKA WzDLUz 
”SzLAKU DAWNego 
gorNicTWA”

Wędrujecie w towarzystwie taty, 
mamy, dziadka, babci lub nauczy-
ciela wzgl. dorosłego opiekuna

Załóżcie solidne obuwie, tak aby-
ście mogli także zejść z drogi. Pa-
miętajcie, że ustawionych barierek 
nie wolno przekraczać

Uważajcie na rowerzystów, także 
na tych, którzy mogą się zbliżyć od 
tyłu

Nie hałasujcie i nie niszczcie roślin 
i zwierząt

oDKryc

Jesteście gotowi i odpowiednio 
wyposażeni? Pomyśleliście o piciu 
i jedzeniu? No to zaczynamy. Dziś 
chcemy przejść kawałek wzdłuż 
„Szlaku dawnego górnictwa”. 
„Szlak dawnego górnictwa” jest 
trasą o długości 22km. My jednak 
przejdziemy około 5km i wrócimy 
do punktu startu. Jak sama nazwa 

wskazuje, głównym tematem wy-
cieczki będzie górnictwo. Dokład-
niej mówiąc będziecie szli wzdłuż 
terenu pokopalnianego obok róż-
nych wyrobisk i niecek. Znajduje-
my się na terenie dawnej kopalni 
Conrad. W latach 1860-1959 wy-
dobywano tu węgiel, który następ-
nie fabryki brykietu przerabiały na 
brykiet. Węgiel był istotnym su-
rowcem dla przemysłu szklarskie-
go i potrzebowano go w dużych 
ilościach aby podgrzać piece do 
wytopu szkła. Mieszkańcy także 
chcieli mieć ciepło w domu. Każ-

4

Logo Trasy Dawnego 
Górnictwa

Stempel kopalni Conrad

Dawny widok trasy kolejki linowej



da kopalnia 
składała sie z wielu 

wyrobisk i te z kolei nosiły 
swoje nazwy, takie jak Erika, Ri-
chard czy też Wyrobisko Francu-
skie – popatrzcie na małe tabliczki 
po lewej i po przwej stronie.

Znajdujemy się na trasie byłej ko-
lejki linowej. Wcześnie oczywiście 
nie była ona tak ładnie wyasfalto-
wana. Przed 60 laty miałbyś czar-
ne stopy, gdybyś szedł wzdłuż tej 
trasy. Wszedzie leżał pył węglowy. 
Nie było też z pewnością tyle ro-
ślinności jak dzisiaj. Trasą dawnej 
kolejki linowej idziemy przez ok. 
2,5 km. Wzdłuż naszej drogi wi-
dać relikty działalności górniczej. 
Linami ciągnięte były Hunty 
i w ten sposób był transpor-
towany węgiel. Czy wiesz co 
to jest Hunta? To jest wago-
nik jeżdżący po torach. Na 
początku naszej wędrówki 
z pewnością spostrzegłeś 
takie czarne wagoniki. Bę-
dziesz miał okazję jeszcze 
je zobaczyć wzdłuż 
naszej trasy. Nie-

stety niektórzy wykorzystują je 
obecnie jako kosze na śmieci. Ty 
zapewne nie będziesz tego ro-
bił i jeszcze innym zwrócisz na to 
uwagę. Po piewszym kilometrze 
wędrówki dochodzimy do funda-
mentów wieży wydobywczej oraz 
urządzeń szybowych. Są one dzi-
siaj naturalnie zabezpieczone. 
Górnicy pod ziemią musieli jakoś 
dotrzeć do swojego miejsca pracy 
a węgiel musiał być jakoś prze-
transportowany na powierzchnię 
ziemi. Ponadto górnicy potrzebo-
wali powietrze do oddychania. Re-
gulowano to wszystko poprzez ta-
kie szyby. Czytaj tablice uważnie, 
tutaj możesz dowiedzieć się wiele 
o tej niezwykle ciężkiej i niebez-
piecznej pracy. Gdy pójdziesz w 
lewo przy szybach, dojdziesz do 
jednego z mistycznych jeziorek, z 
którego wystają kikuty drzew. Po-
wierzchnia ziemi zapadła się przed 
wieloma laty (ponieważ  z pod zie-
mi wydobyto węgiel tworząć pustą 
przestrzeń) a z nią także zapadły 
się drzewa. Zostały zalane przez 
wodę i tym samym obumarły. Te 
mistyczne jeziorka są oczywiście 
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Wędrówka po trasie dawnej kolejki linowej.

Wagonik (Hunt) na trasie 
kolejki linowej
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pozostałościami po kopalniach 
odkrywkowych. Możesz z resztą 
w tym miejscu zrobić przerwę na 
piknik. 

Idziemy dalej. Uwaga – popatrz w 
lewo -  tam po drzewem możesz 
jeszcze odkryć prawdziwe kawałki 
węgla. Idziemy dalej wzdłuż Trasy 
dawnego górnictwa i dochodzimy 
do łuku w lewo. Powoli zbliżamy 
się do kopalni Felix leżącej już na 
terenie gminy Bohsdorf. Po lewej 
stronie na skraju drogi możesz 
odkryć piękny biały piasek. To jest 
tyw. piasek szklarski lub kwarco-
wy. Pozwól mu przelecieć między 
Twoimi palcami. Z piasku kwarco-
wego produkuje się szkło, jakość 
piasku determinuje jakość szkła. Z 
tego piasku w pobliskiej miejsco-
wosci Friedrichshain produkowano 
niegdyś słoiki typu Weck. Przeszli-
śmy mniej więcej połowę drogi. 

Przejdziemy jeszcze ok. 100m i 
skręcimy w lewo na nieutwardzoną 
drogę (gdybyś szedł dalej prosto, 
doszedłbyś do miejscowości Bohs-
dorf).

Jeśli będziesz szedł tą trasą latem 
lub jesienią, możesz nasycić się 
rosnącymi wzdłuż trasy jagodami i 
borówkami.

Idziemy teraz równolegle do trasy 
kolejki linowej w kierunku miejsca 
startu. Nie znajdziesz tu żadnych 
tablic informacyjnych. Czas zatem 
aby przyjrzeć się roślinności. Jakie 
drzewa liściaste i iglaste jesteś w 
stanie rozpoznać?  Także w dro-
dze powrotnej napotkasz zbiorni-
ki pokopalniane. Zauważysz także 
z pewnością, że wiele drzew jest 
ściętych. Jak sądzisz jak dużej 
średnicy oraz jakie gatunki są ści-
nane?

W międzyczasie doszliśmy z po-
wrotem do punktu startu. Krąg 
się zamyka. Możesz tu raz jesz-
cze odpocząć. Jeśli masz jeszcze 
czas to przejdź na przeciwko do 

Zadanie dla badacza
Jesteście z pewnością uważnymi 
wędrowcami. Policzcie ile wagoników 
znajduje się na naszej trasie?

Piasek kwarcowy
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Kawałki węgla brunatnego 

pod korzeniami drzew



szlifierni szkła Adamkristall. Przy 
odrobinie szczęścia będziesz mógł 
zaglądnąć przez ramię pani Noack 
przy szlifowaniu kryształów. Przy 
tej pracy trzeba mieć cierpliwość i 
bardzo spokojną rękę.

Stopnie zagrożenia pożarem
Las jest dla nas wszystkich bardzo 
ważny. Nie bez powodu nazywany 
jest płucami przyrody.
Wiele zwierząt żyje w lesie, nam 
oferuje on spokój i wypoczynek. 
Dlatego każdy odwiedzający las 
powinien stosować się do określo-
nych reguł. Należy donich koniecz-
ność uzyskania informacji o stopniu 
zagrożenia pożarem – szczególnie 
latem, kiedy jest gorąco i przez 

dłuższy czas nie padał deszcz.
Zagrożenie pożarem przedstawia 
się przy pomocy stopni zagroże-
nia. Istnieje 5 stopni, od 4 stopnia 
nie powinno się wchodzić do lasu.
Poniżej przegląd stopni:
Stopień zagrożenia 1 
– bardzo niskie zagrożenie
Stopień zagrożenia 2
– niskie zagrożenie
Stopień zagrożenia 3 
– średnie zagrożenie
Stopień zagrożenia 4 
– wysokie zagrożenie
Stopień zagrożenia 5 
– bardzo wysokie zagrożenie

Wycinka drzew
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JeziorA NA TereNie ŁLUKU MUzAKoWA

Jeśli podróżowaliście choćby raz 
po terenie Łuku Mużakowa, rzu-
ciło się Wam z pewnością w oko 
wiele małych i dużych częściowo 
także kolorowych jezior. Zadawa-
liście sobie już pytanie jak te je-
ziora powstały?

Przed ok. 150 laty cały ten region 
był zdominowany przez górnic-
two oraz poszukiwania surowców 
takich jak węgiel brunatny, glinę 
oraz piaski szklarskie. Powstało 
wiele kopalń, ponieważ warun-
ki wydobycia były tu szczególnie 
korzystne. Ludzie nie musieli zbyt 
głęboko kopać, ponieważ wie-
le z tych wartościowych surow-
ców było dostępnych niemal pod 
powierzchnią ziemi. Początkowo 
wydobycie odbywało się meto-
dą odkrywkową, podobnie jak to 
znamy dzisiaj z kopalni w Noch-
ten lub Jänschwalde. Później jed-
nak budowano sztolnie i szyby 
pod ziemią. Niezbędnym do tego 
było wypompowywanie wód grun-
towych, przeciwnym razie woda 
zalałaby kopalnie i ludzie nie mo-
gliby pracować.

Po zakończeniu wydobycia po-
ziom wód gruntowych podniósł 
się ponownie i tak z dawnych 
kopalń stopniowo powstały je-
ziora. W niektórych przypad-

kach z pewnością zauważyliście 
obumarłe pnie drzew wystające z 
wody. Jako uważny czytelnik Geo-
parkMini, wiesz z pewnością co 
się stało z tymi zatopionymi lasa-
mi, nieprawdaż?

Dla tych, którzy nie mogą sobie 
przypomnieć, załączamy tu krót-
kie wyjaśnienie:

Wszystkie podziemne szyby były 
podpierane drewnianymi belkami, 
aby pracujący pod ziemią górnicy 
nie zostali przysypani. Po zakoń-
czeniu eksploatacji kopalni, szyby 
pozostawiono a napływająca woda 
stopniowo powodowała rozkład 
drewna belek podpierających. Po 
pewnym czasie belki zmurszały i 
załamały się a ziemia znajdująca 
się nad szybami zapadła się. Wraz 
z zapadnięciem się ziemi obniżył 

zrozUMiec
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dnie znajdują się obumarłe czarne 
liście, których kolor widoczny jest 
przez przejrzystą wodę. 

Obumarłe algi odpowiedzialne są 
najczęściej za brązowy kolor, po-
nieważ podczas intensywnego roz-
mnażania się pobierają cały tlen 
potrzebny do ich przeżycia. Najbar-
dziej interesujące wydają się jednak 
jeziora w kolorze pomarańczowo-
czerwonym. Na skutek wydobycia 
węgla na światło dzienne wydobyte 
zostały minerały żelaza. Żelazo być 
może znacie jako czerwonawa rdza 
na starym metalu. Te minerały że-
laza przyczyniły się również do po-
marańczowego koloru jezior. Takie 
barwne jeziorka możecie spotkać 
w pobliżu miejscowości Horlitza. 
Piękne kolory wód możecie odkryć 
również na terenie dawnej kopalni 
Hermann w okolicach Weißwasser 
czy też dawnej kopalni Babina.

Przebarwienia wód podlegają też 
naturalnym zmianom. I tak przy-
kładowo kolor może się zmienić w 
czasie deszczu. Także pory roku 
mają wpływ. Również fakt czy algi 
lub rośliny mogą żyć w wodzie ma 
wpływ na kolor.

Nie zdziwcie się zatem w trakcie 
Waszej następnej wycieczki, gdy 
zielone jeziorko nagle zmieni ko-
lor na brązowe. Jak teraz wiecie ma 
to całkiem naturalną przyczynę. 
To niezwykle ciekawe jakie jeszcze 
niespodzianki ma dla nas przyro-
da.

się teren znajdujący nad kopal-
nią a z nim także drzewa na jej 
powierzchni. Na skutek tego, że 
drzewa w obniżeniach zalane zo-
stały wodą, nastąpiło ich obumar-
cie. Dziś widzimy tylko obumarłe 
kikuty.

Osobliwością na naszym terenie 
są także liczne kolorowe jeziorka. 
Widzieliście już coś takiego? Do 
dyspozycji mamy czarne, brązo-
we a nawet turkusowe i pomarań-
czowe jeziora. Ich kolor jednak nie 
spowodowała farbka wrzucona do 
wody, lecz zabarwienie ma całkiem 
naturalne pochodzenie. Także ten 
fenomen ma swoje powiązanie z 
górnictwem. W jeziorach o kolo-
rze szmaragdowym do powstania 
tego koloru przyczynił się wzrost 
alg i planktonu. Czarne wody mają 
szczególnie klarowną wodę. Na ich 
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Kolorowe jeziorka w okolicy Horlitza.
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Ałun jest podobny do chlorku 
sodu, który używacie z pewno-
ścią codziennie jako sól kuchenna. 
Chemicy nazywają go siarczanem 
glinowo-potasowym. Jednakże nie 
powinniśmy go jeść, gdyż w więk-
szych ilościach może być szkodli-
wy. W dzisiejszych czasach suro-
wiec ten jest raczej mało znany. 
Dawniej ałun można było znaleźć 
w prawie każdym gospodarstwie 
domowym. Mężczyźni używali 
go do tamowania małych skale-
czeń powstałych podczas gole-
nia, a dawni Rzymianie znali już 
jego właściwości dezynfekujące i 
używali go jako dezodorantu. Po-
nadto był on ważnym surowcem 
dla farbiarni, garbiarni oraz fabryk 
papieru.

W Bad Muskau znajdowały się 
znaczne pokłady tego minerału. 

Mużakowski ałun był sprzedawany 
także poza Łużyce, do Czech a na-
wet do Rosji. Bardzo często można 
było go spotkać w pokładach gliny 
powyżej pokładów węgla brunat-
nego i do roku 1864 był wydoby-
wany na terenie dzisiejszego parku 
w Bad Muskau. Przetwarzanie na-
stępowało w sąsiadującej fabryce 
ałunu, gdzie urobek był najpierw 
płukany a następnie rozpuszcza-
ny w wodzie. Ten roztwór ługu 
był następnie zagęszczany przez 
odparowanie, przy czym następo-
wała krystalizacja i tworzenie się 
kryształów ałunu. Praca w kopalni 

aŁun

SUroWce LUKU 
MUzAKoWA
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Mużakowska fabryka ałunu w 1850 r.
(Mużakowska fabryka ałunu w 1850 r.)

Sztuczne kryształy ałunu



ałunu była 
n i e z w y k l e 
ciężka a wyposa-
żenie technicz-
ne mało dosko-
nałe w wyniku 
czego eksplo-
atacja kopalni 
nie mogła się 
odbywać przez 
cały rok. Dla pro-
cesu przetwórczego 
wymagana była duża ilość 
energii cieplnej dostarczanej 
przez spalanie węgla, przez co 
cała okolica wokół Bad Muskau po 
eksploatacji kopalnianej wyglądała 
jak krajobraz księżycowy. Na sku-
tek powiększenia obszaru Parku 
Pücklera, okolica po zakończeniu 
eksploatacji kopalni została zre-
kultywowana, tzn. naniesiona zo-
stała ziemia próchnicza oraz za-
sadzono drzewa. Jednak do dnia 
dzisiejszego ślady działalności 
górniczej są widoczne 
w postaci stożkowych 
hałd.

Nawet jeśli ałun nie od-
grywa dzisiaj żadnej 
znaczącej roli, są obsza-
ry gdzie jest bardzo po-
trzebny. Odgrywa istotną 
rolę w ogrodnictwie. Być 
może macie w Waszym 
ogrodzie rośliny z dużymi 
kulistymi, białymi lub różo-

wymi kwia-
tami. Ogrod-

nicy posługują się 
pewnym trikiem, aby 
przefarbować te tzw. 
Hortensje. Są one nawo-
żone odrobiną ałunu i po 

niedługim czasie kwitną nie na 
różowo, lecz na niebiesko. Genial-
ne, prawda?

13

Hortensja

Stożkowe hałdy w Parku Mużakowskim



AŁUN, ALGI, BAZALT, GÓRNICTWO, 
PARK, KWIAT, ŻELAZO, SKAMIELINA, 
ZBIORNIK, HAŁDA, WĘGIEL, KRYSZTAŁ, 
LAWA, MAMUT, JEZIORO, KOLEJKA, 
ZUZIA, WULKAN, LAS 

Krzyżówka poszukiwacza: odnajdźcie w krzyżówce pojęcia znajdujące 
się poniżej. Szukajcie pionowo, poziomo lub diagonalnie.

LAMigLoWKi geoPArKU
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Rebusy dla ekspertów 
Spróbujcie odgadnąć o jakie pojęcia związane z obszarem Łuku 
Mużakowa tutaj chodzi.

1. Inna nazwa mlecza
2. Ciemna skała magmowa
3. Odwzorowanie formy biologicznej w skale osadowej
4. Minerał wydobywany na Łuku Mużakowa
5. Ciało stałe o uporządkowanej budowie atomowej

?

?

Rozwiązanie z zeszytu wiosna / lato 2015 znajdziecie na stronie 27

     1

    2
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   4
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der Winter war kurz und schmerz

Propozycja eksperymentu

Chodowanie krysztalów

zBADAc
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Z pewnością widzieliście już błysz-
czące kryształy. W zimie przykła-
dowo możecie wziąć pod lupę 
płatki śniegu, lub wyobrazić sobie 
piękne kamienie szlachetne i mi-
nerały. Zdradzimy Wam jak mo-
żecie wychodować własne krysz-
tały. Potrzebna do tego będzie 
cierpliwość, ale zobaczycie opłaci 
się! Prześlijcie nam zdjęcia swoich 
kryształów. Najpiękniejsze krysz-
tały będą opublikowane w nastep-
nym wydaniu GeoparkMini.

Przygotujcie:
wodę
cukier
słoik
włóczkę
garnek
pisak

1
Weź trzy części cukru na jedną 
część wody i umieść tą mieszankę 
w garnku. Postaw go na kuchen-
ce i podgrzewaj. Poproś rodziców 
aby Ci w tym pomogli.

2 Pozwól teraz mieszance zago-
tować się, aż stanie się klarow-
na i przelej ją do przygotowanej 
szklanki. Kto chciałby otrzymać 
kolorowe kryształy powinien te-
raz dodać nieco barwnika spo-
żywczego.

3 Zawiążcie teraz włóczkę na pi-
saku, oprzyjcie go o rant słoika, 
tak aby włóczka zwisała swo-
bodnie. Zwróćcie uwagę na to 
aby włóczka zanurzona była w 
roztworze. Postawcie szklankę w 
spokojnym, ciepłym miejscu na 
kilka dni. Po ok. 10 dniach zoba-
czycie rezultat.

rada: Zamiast włóczki mo-
żecie użyć drewnianych patycz-
ków, które po wstępnym namo-
czeniu i zanurzeniu w cukrze 
należy wysuszyć. Nastepnie przy 
pomocy klamerek mocujemy je w 
szklance tak aby zwisały ale nie 
dotykały dna. Po kilku dniach po-
wstaną cukrowe pałeczki, które 
możecie użyć do słodzenia her-
baty.



Wyjaśnienie:
Wzrost kryształów ma związek z 
stężeniem roztworu wodnego. W 
mieszance cukru z wodą pływa bar-
dzo dużo malutkich cząsteczek cu-
kru (molekuły cukru). Ponieważ jest 
ich bardzo dużo, zderzają się ze 
sobą. Podczas stygnięcia roztworu 
cząsteczki te na skutek zderzenia 
sklejaja się ze sobą. Wiele połączo-
nych czasteczek tworzy kryształ. Na 

początku kryształy są takie małe, że 
nie sposób ich zobaczyć gołym okiem. 
Z czasem roztwór gęstnieje i cząsteczki 
mają coraz mniej miejsca aby się prze-
mieszczać. Zderza się zatem ze sobą 
oraz z powstającym kryształem coraz 
większa ilość cząsteczek sklejając się 
tym samym. Tak kryształy stale rosną.
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PS.:
Przyślij nam zdjęcie wychodo-wanego przez Ciebie krysz-tału. najpiękniejsze kryształy zostaną nagrodzone maskotką „Zuzią Kieł”.



Rosliny nie rosną wszędzie. Więk-

szość kwiatów, traw, mchów, ziół, 

krzewów i drzew preferują środo-

wiska zorientowane na ich potrze-

by. Przykładowo mchy preferują 

środowisko wilgotne, półcieniste 

lub cieniste, lubią kwaśne podłoże. 

Dlatego też bardzo rzadko możesz 

spotkać mchy na suchej łące.
Rośliny wykazujące bardzo okre-

ślone preferencje jeśli chodzi o 

środowisko wegetacji, nazywane 

są przez specjalistów „roślinami 

wskaźnikowymi”. Są rośliny rosną-

ce niemal wszędzie, oraz takie, dla 

których muszą być spełnione okre-

ślone warunki wzrostu. Niektóre z 

nich z pewnością napotkałeś na te-

renie dawnej kopalni Babina. Przyj-

rzyjmy się im zatem:

paproć

KTo gDzie MieSzKA?
Wzdłuż dróg, w piaszczystym podłożu, 
na słońcu dziewanna, dziurawiec
 rumianek

wzdłuż dróg, w piaszczystym podłożu, w cieniu
 jagoda leśna

w rowach wzdłuż dróg, w środowisku wilgotnym 
lub mokrym, w półcieniu skrzyp leśny, paproć

w podłożu bogatym w składniki odżywcze, w półcieniu
 pokrzywa
 
w ściółce leśnej, w środowisku wilgotnym i zacienionym
 kapusta zajęcza

TyPoWe roSLiNy WSKAzNiKoWe
podłoże piaszczyste wiechlina, mak
gliniaste podbiał, mniszek
podłoże wilgotne trzcina pospolita, skrzyp
podłoże suche  żarnowiec, wrzos
stanowisko słoneczne  zawciąg
stanowisko cieniste szczawik
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Rozwiązanie zadania dla badacza 
z zeszytu wiosna / lato 2015, str. 9

pokrzywa

mniszek

wrzos

szczawik

rumianek



SLoWNiK geoLogiczNy

rozPozNAc
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Co to jest mika?
Co tam się tak ładnie błyszczy? 
Jednym z łatwiejszych do ziden-
tyfikowania minerałów jest mika. 
Charakterystycznym jest migo-
cząca, błyszcząca powierzchnia, 
którą opisał już w roku 1546 mi-
neralog, Georgius Agricola. Mika 
może występować w odcieniu 
jasnym lub ciemnym. Jasna mika 
jest określana mianem musko-
witu, natomiast ciemna określa-
na jest mianem biotytu. Mika jest 
najbardziej pospolitym minera-
łem będącym składnikiem skał. 
Jeśli przykładowo przyjrzycie się 
granitowi, zauważycie z pewno-

ścią małe połyskujące cząstecz-
ki. Mika ma niewielką twardość 
mineralogiczną 2-4 i pozwala 
się dobrze rozłupywać.

Dawniej używano mikę nawet 
jako zamiennik szkła, do wy-
twarzania szyb okiennych. Do 
dziś jest ona popularnym skład-
nikiem dla przemysłu kosme-
tycznego, ponieważ dodaje cie-
niom do powiek oraz pudrom 
połyskujący efekt. Już od Śre-
niowiecza aż po dzisiejsze czasy 
jest używana do produkcji farb i 
lakierów

PrezeNTAcJA 
MiNerALoW:



Bazalt jest skałą magmową, tzn. 
powstałą w trakcie erupcji wulkanu. 
Podczas stygnięcia magmy tworzy 
się ciemna, drobnoziarnista masa 
skalna. Przy odrobinie szczęścia, 
możesz znaleźć w bazalcie rów-
nież mniejsze minerały. Mogą one 
mieć kolor czarny (Pyroxen), zie-
lony (Olivin) lub czerwony (Granat) 
i wygladaja jak malutkie kamienie 
szlachetne. Podczas powolnego 
stygnięcia lawy mogą tworzyć się 
charakterystyczne sześciokątne 
kolumny. Takie kolumny bazaltowe 
możesz podziwiać przykładowo w 
Parku Rododendronów w Kromlau, 
wykorzystuje się go często do bu-
dowy architektury ogrodowej.

Bazalt występuje na całej kuli ziem-
skiej, w szczególności w rejonach o 
wzmożonej aktywności wulkanicz-
nej. Ponieważ skała ta jest twarda 
i odporna na wietrzenie, wykorzy-
stuje się ją często do budowy dróg 
jako podbudowa. W niektórych re-
gionach używana jest również do 
budowy domów oraz jako kostka 
brukowa.

PrezeNTAcJA SKAL

Co to jest bazalt

2020



Drodzy czytelnicy, czy wiecie co to 
są skamieliny?

Interesujcie się zagadkowym 
światem skamieniałych zwierząt i 
roślin? Zajrzyjcie zatem do książ-
ki „Skały i skamieniałości” z serii 
„Aktywny przyrodnik”. Zostańcie 
ekspertami w tematyce skał i ska-
mieniałości. 

Seria „Obserwuję i poznaję” wy-
dawnictwa Multico jest ciekawa z 
bardzo wielu względów: jest po-
ręczna, świetnie zilustrowana, 
wciągnie nawet słabiej czytające 
dziecko. Doświadczenia, pomy-
sły, porównania zawarte w książ-
ce wypełnią Twój czas podczas 
długich jesiennych i zimowych 
wieczorów. To bardzo cieka-
wy przewodnik po zjawiskach 
przyrody z wieloma łatwymi do 
wykonania interesującymi do-
świadczeniami.

Zrób próbę zarysowania, aby 
rozpoznać różne minerały, 
zbuduj wybuchający wulkan i 
obserwuj, jak wypływa z niego 
lawa, wykonaj dokładne kopie 
skamieniałości, aby zasko-

czyć swych kolegów – to niektóre 
tematy polecanej książki.
   
Format: 14 x 21 cm
Stron: 72
Oprawa: kartonowa ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-7073-628-6
Typ publikacji: przewodnik

Skaly i 

skamienialosci

21

PROPOZYCJA LEKTURY
Flint poleca



UczTA DLA BADAczA

1 Najpierw Zuzia myje jabłka i usu-
wa większą część gniazda nasien-
nego przy pomocy ostrego nożyka 
lub innego narzędzia. Jabłko nie 
powinno być przedziurawione na 
wylot, gdyż później wyleci z niego 
nadzienie.

2 Następnie Zuzia wypełnia jabł-
ko wg. własnego smaku mieszan-
ką migdałów, rodzynek z cukrem i 
cynamonem.

3 Następnie układa wypełnione 
jabłka na blaszce wyłożonej pa-
pierem do pieczenia i zapieka je 
w piekarniku w temp. 180o przez 
ok. 20-30 min., aż skórka zacznie 
się marszczyć.

4 Następnie Zuzia wyciąga je z 
piekarnika, musi przy tym uwa-
żać, ponieważ jest bardzo gorący. 
Wy najlepiej poproście o pomoc 
rodziców. Polejcie je teraz sosem 
waniliowym i delektujcie się wspa-
niałym smakiem.

4-6 jable
k (najlep

iej 

winne)

rodzynki

posiekan
e migdaly lu

b 

orzechy 
wloskie

cukier

cynamon

sos waniliowy
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Smakołyki dla głodnych badaczy 
Zapiekane jabłko

Guten 
Appetit!

Potrzebujecie:



siejszych czasach tężnie używa 
się do zabiegów w uzdrowiskach, 
ponieważ przesycone solą powie-
trze działa zdrowotnie na drogi 
oddechowe i organy oddechowe. 
Możnaby to wypróbować nie-
prawdaż? 
W Helloween w dniu 31.10.2015 
od godz. 15.00 odbędzie się spe-
cjalna impreza dla dzieci. Czekają 
na Ciebie różne atrakcje, takie jak 
gabinet strachu, strzały do bram-
ki, łowienie jabłek oraz wesoła 
zjeżdżalnia. Być może chciałbyś 
także ponurkować pod nadzorem 
grupy Aquateam.
Jeśli po wielu nurkowaniach, dłu-
gim pływaniu i pluskaniu się do-
padnie Cię głód, możesz się posi-
lić w kombuzie. Tutaj znajdziesz 
coś dla swego podniebienia.

ProPozycJA WycieczKi
Czysta przyjemność w wodnym parku rozrywki 
„Erlebnisswelt Krauschwitz”!

Co robisz gdy dni stają się szare i 
deszczowe a letnie słońce staje się 
jedynie wspomnieniem? Nie masz 
pomysłu? A co ty na to, aby wybrać 
się do wodnego parku rozrywki w 
Krauschwitz. Wodny park rozryw-
ki „Erlebnisswelt Krauschitz” dla 
młodszych i starszych znajduje 
się miejscowości Krauschwitz po 
niemieckiej stronie przy ul. Gör-
litzer Straße 28.
Obiekt otwarty jest w godzinach 
od 14.00 do 22.00 (w trakcie ferii 
obowiązujących w Saksonii i Bran-
denburgii otwarty jest od godz. 
10.00) a w sobotę i niedzielę od 
godz. 10.00 do 22.00. 
W parku rozrywki w Krauschwitz 
znajduje się tężnia. Czy wiecie co 
to jest? Właściwie jest to urządze-
nie do pozyskiwania soli. W dzi-

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie www.badeparadies.com

UczTA DLA BADAczA
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Wędrowaliście już może kiedyś 
przez góry Harz? Czy zbieraliście 
kamienie na plaży w okolicach 
Lübeck nad Bałtykiem? Czy może 
wspinaliście się w Nördlinger Ries 
na wieżę miejską?

Wszystkie te miejsca położone 
są w... – no zgadnijcie. Właśnie 
w geoparku! W całych Niemczech 
jest łącznie 19 geoparków, czyli 
regionów, w których ludzie trosz-
czą się o zachowanie i pielęgnację 
krajobrazu oraz o prezentację hi-
storii Ziemi. Wszystkie te miejsca 
w osobliwy sposób pokazują jak 
pozwstała nasza Ziemia i jak moż-
na odczytać ślady powstałe przed 
milonami lat. Także w tych geopar-
kach są rozbudowane trasy geolo-
giczne oraz przewodnicy, którzy 
towarzyszą odwiedzającym.

Ale jak to się dzieje, że obszar sta-
je się geoparkiem? Całkiem proste 
to nie jest. Istnieje pewien kata-
log kryteriów, który musi zostać 
spełniony. Należy między innymi 
do nich to, że muszą one wykazać 
się geologicznymi osobliwościa-
mi, tzn. „oknem w historię Ziemi” 
odpowiednio opracowanym oraz 
opatrzonym objaśnieniami. Takie 
osobliwości muszą także przy-
czyniać się do rozwoju regionu, 
tworząć przykładowo sieć tras 
turystycznych zwiększających tu-

rystyczną atrakcyjność regionu, 
tworząc oferty edukacji na temat 
środowiska naturalnego lub przez 
promocję regionalnych produk-
tów. Wcale nie takie proste.

Nasz geopark jest wyjątkowy w 
skali Niemiec. Z jednej strony jest 
on podwójnym geoparkiem: nie-
miecka część uznana została w 
roku 2006, natomiast polska w 
roku 2009. Z drugiej strony pre-
zentuje on młodszą historię Ziemi, 
a spośród 19 niemieckich geopar-
ków czynią to tylko dwa. Jest to 
wyjątkowe, nieprawdaż?

W tym miejscu chcielibyśmy zapre-
zentować Wam sukcesywnie inne 
Geoparki. W następnym numerze 
zaczniemy od Geoparku Vulkan-
land Eifel – i jak sama nazwa mówi 
charakteryzuje go tematyka wul-
kaniczna.

geoPArKi W 
NieMczech
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grUDzieN 2015 
03.-06.12.
4.  Jarmark Bożonarodzeniowy „Traum-
zauberweihnacht” w
Weißwasser codziennie wgodz. 14-22,
02943 Weißwasser/O.L. , Marktplatz

05.-06.12.
Mikołajkowe przejazdy do Kromlau
Dworzec przy Teichstraße w
02943 Weißwasser/O.L.

12.12.
7. Jarmark Bożonarodzeniowy w Dawnej 
Cegielni Klein Kölzig od godz. 13.00, 
przy ul. An der Ziegelei 1 w
03159 Neiße-Malxetal OT Klein Kölzig

Oferta na ferie 
01.02.-20.02.Ferie w Centrum GeoEdukacjiBliższe informacje na stronie www.muskauer-faltenbogen.de18.01.-31.01.Ferie w OKSiR ŁęknicaBliższe informacje na stronie www.oksir.pl
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PAzDzierNiK 2015
17.10. od godz. 9.00
Pokaz odławiania rybnad stawem „Am 
Großen Ballackteich”
Organizator: Teichwirtschaft Wartha,
02999 Litschen przy Lohsa
18.10.
Odpust z wystawą odmian jabłoni
10 -17 Uhr, w Centrum Kultury Serbołu-
życkiej w Schleife (Sorbischen Kulturzen-
trum Schleife), Friedensstr. 65, 02959 
Schleife

LiSToPAD 2015
21.11.
23. Bieg Braunsteichlauf w Weißwasser
od godz. 10.00, KiEZ, 
Am Braunsteich6, 
02943 Weißwasser/O.L.

27.11. – 29.11.2015
Wystawa adwentowa w warsztacie garn-
carskim Najorka, 
Waldweg 19,
02957 Krauschwitz

28.11.
Święto Świateł am Boulevard in
02943 Weißwasser/O.L.

28./29.11.
Jarmark adwentowy miasta Bad Muskau
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ProPozycJe iMPrez



Miłej i bogatej w wydarzenia jesieni i zimy!    !Czesć
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Drogie
dzieci,
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GEOPARK
mini

następne wydanie - kwiecień 2016

www.muskauer-faltenbogen.de

Wydawnictwo dotowane przez Saksońską 
Dyrektywę Wspierającą FR Regio.

G e o p a r k


