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6. wydanie jesień/zima 2016/2017

już jest, nasza złota jesień. Liście spadają z drzew a wiatr wieje coraz 
mocniej. Właśnie jesienią jest wiele ciekawych rzeczy do odkrycia na 
dworze. Zuzia i Flint zabiorą Was do bajkowego lasu i odkryja z Wami 
mniejsze i większe cuda natury. Także zima szykuje wiele niespodzia-
nek. Czy jestescie zatem gotowi na przygodę? No to bierzcie w rękę 
nasz zeszyt, załóżcie ciepłą kurtkę i jazda na dwór!



Dalej, na skrzyżowaniu skręcamy w 
prawo i po 800 m dojeżdżamy do 
kolejnej krzyżówki z drogą leśną 
i zielonego szlaku turystycznego. 
Po drodze, po lewej stronie, podzi-
wiamy płytkie pomarańczowe roz-
lewiska, które kaskadowo spływają 
do Nysy Łużyckiej.

Na nastepnej krzyżówce opusz-
czamy tereny pokopalniane i wy-
godną ścieżkę. Wjeżdżamy drogą 

leśną w odmienny krajobrazowo 
obszar. Jest to już las naturalny i 
starorzecze. Obszar ten chroniony 
jest jako rezerwat przyrodniczo-
leśny. Zatrzymajmy się przy sta-
rym, dawno powalonym dębie nad 
strumykiem, idąc 100 m w prawo 
możemy dojść do prawego brzegu 
Nysy Łużyckiej.

Dalej droga prowadzi przez tereny 
leśne, które należą tylko do natury. 
Wszędzie spotykamy ślady dzikiej 
zwierzyny, która w nocy wychodzi 
na żer. A spotkać możemy ślady 
dzików, jeleni, saren i bobrów. Bo-

Podczas wycieczki należy 
przestrzegać nastepujących 
zasad:

Start i meta:
Parking przy bramie nr 3 do „Daw-
nej Kopalni Babina“. Dojazd przez 
miasto Łęknica, pod obwodnicą.
Czas trwania: ok. 3,5 godz.

WYCIECZKA	ROWERO-
WA	PRZEZ	REZERWAT	
"NAD	MLYNSKA	
STRUGA“

ODKRYC

Podczas wycieczki powinni Wam 
towarzyszyć Wasi rodzice, babcia 
lub dziadek, nauczyciel lub inny 
dorosły opiekun.

Załóżcie odpowiednie obuwie na 
wędrówki

Znajdujecie się w obszarze ochro-
ny przyrody i krajobrazu. Nie 
hałasujcie, nie płoszcie zwierząt, 
nie zrywajcie roślin

Trzymajcie się wytyczonych szlaków

Nie zostawiajcie śmieci

Nie zapomnijcie aparatu fotogra-
ficznego, będziecie zdziwieni ile 
wspaniałych motywów napotkacie 
wzdłuż trasy.

Przed wyjazdem sprawdźcie czy 
Wasz rower jest sprawny i bez-
pieczny oraz czy ma dostateczną 
ilość powietrza w kołach
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Drewniana brama wejściowa na teren 
„Dawnej Kopalni Babina“

Żółty szlak

Tym razem trasa wycieczki popro-
wadzi nas na wschód od miasta 
Łęknica. Początek naszego rowe-
rowej wyprawy znajduje się przy 
bramie nr 3, ścieżki geoturystycz-
nej „Dawna kopalnia Babina”. 

Przy drewnianej bramie zapozna-
jemy się z mapką oraz z infor-

macjami zawartymi na tablicach, 
przybliżających historię górnic-
twa węgla brunatnego na obsza-
rze moreny polodowcowej zwanej 
Łukiem  Mużakowa. Brama oraz 
parking położone są w głębokim 
wykopie niewielkiego wzgórza żwi-
rowo-piaskowego. Stąd kierujemy 
się żółtym szlakiem i dojeżdżamy 
do zbiornika wodnego o niezwy-
kłej turkusowej barwie. To Jedynka 
– wyrobisko wypełnione wodą po 
eksploatacji gliny i iłów ceramicz-
nych. Surowce te służyły do wyrobu 
różnego gatunku cegieł, dachówek 
i produktów kamionkowych. Jadąc 
dalej ścieżką, w obniżeniu tere-
nu po lewej stronie, jest zbiornik 
Dwójka, gdzie latem możemy po-
dziwiać kwitnące  na powierzchni 
wody  grzybienie białe.

Kolejne ciekawe zbiorniki, wi-
doczne po obu stronach ścieżki, 
to zbiorniki zapadliskowe po pod-
ziemnej eksploatacji węgla bru-
natnego. Obserwujemy obumarłe 
drzewa zanurzone w wodzie, na-
dające niespotykany urok osobli-
wego krajobrazu. Kolor wody jest 
rdzawo-pomarańczowy – efekt 
dużej zawartości związków żelaza, 
skutecznie blokujących życie bio-
logiczne.



bry w ostatnim czasie bardzo sobie 
upodobały podmokłe tereny nad 
Nysą i budują swoje żeremia. Je-
dziemy dalej nie zakłócając leśnej 
ciszy. Słuchamy życia lasu, śpiewu 
ptaków, szumu wiatru w koronach 
starych drzew. 

Przy kolejnym skręcie drogi w 
lewo, przed tablicą leśną, możemy 
między drzewami  w prawo  dojść 

do ujścia Skrody do Nysy Łużyc-
kiej. Jest to rzeczka, która wije się 
malowniczo w wydrążonym przez 
siebie wąwozie. Jadąc teraz w kie-
runku północnym kilkakrotnie 
możemy z drogi obserwować wą-
skie koryto tej rzeczki oraz bardzo 
często naturalne kładki przerzuca-
ne nad Skrodą, w postaci powalo-
nych starych drzew. W okresie let-
nim, na skarpach wąwozu możemy 
zauważyć gniazda zimorodków.

W rezerwacie rosną drzewa pomni-
kowe. Są to: klon jawor, dąb oraz 
modrzew pospolity. Widoczny z 
drogi leśnej modrzew oznakowany 
jest tabliczką „Pomnik przyrody”.

Kolejny odcinek naszej przejażdz-
ki  prowadzi piaszczystą drogą le-
śną pod górkę. Po pokonaniu tego 
podjazdu dojeżdżamy w prawo 
na leśną polanę, gdzie możemy 

Zadanie dla badacza
Spróbuj oszacować wiek starego 
pnia dębu!

Jeśli chcecie dokładniej to ocenić, 
potrzebujecie taśmę mierniczą, 
przy pomocy której zmierzcie 
obwód pnia. Dla każdego gatun-
ku drzewa inny jest współczynnik 
wieku (w przypadku dębu jest to 
0,8) przez który należy przemnożyć 
obwód drzewa (w cm). Ostatecznie 
otrzymacie wiek drzewa.
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Wędrując wzdłuż Skrody
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Pień drzewa nadgryziony przez bobry



Jak słyszycie słowo wydma, koja-
rzy się ono z pewnością z piaskiem 
na morskiej plaży lub z krajobra-
zem pustynnym. Czy wiecie jed-
nak, że piaskowe wydmy są także 
u nas?

Te wzgórza piaskowe nie są wi-
doczne jednak na pierwszy rzut 
oka. Są one często porośnięte la-
sem i wyglądają jak krajobraz pa-
górkowy. Wydmy występujące nie 
na wybrzeżu, lecz w głębi lądu, 
nazywane są wydmami śródlądo-

wymi i nie są one u nas wcale ta-
kie rzadkie. Bory Mużakowskie na 
południe od Weißwasser uchodzą 
nawet za największy obszar wy-
dmowy w Niemczech.

Na zdjęciach lotniczych można 
bez problemu rozpoznać wydmy. 
Wyglądają one jak łańcuch wznie-
sień i mają specyficzny kształt 
przypominający półksiężyc. Wy-
dmy dochodzą w niektórych miej-
scach do 25 m wysokości ponad 
powierzchnię ziemi.

WYDMY	Z	EPOKI	LODOWCOWEJ	

ZROZUMIEC

Rozwiązanie zadania dla badacza 
z ostatniego numeru:
W trakcie waszej wyprawy przez 
Park Mużakowski, aby zejść w 
dół do Bad Muskau przez uliczkę 
„Berg´sche Kirchgasse“ musicie 
pokonać 120 stopni.

spotkać pozostałości po dawnej  
placówce Straży Granicznej, kiedyś 
Wojsk Ochrony Pogranicza. Stąd 
możemy idąc dalej w prawo dojść 
do zakola rzeczki Skroda. Tutaj 
przed wojną stał młyn, hotel  oraz 
restauracja. Dziś jest to ulubione 
miejsce dla dłuższych spacerów 

turystów pieszych i rowerowych z 
obu stron Nysy Łużyckiej.
Teraz wyjeżdżamy z rezerwatu, w 
dalszym ciągu kierując się wzdłuż 
zielonego szlaku, dojedziemy do 
drogi asfaltowej. Stąd w lewo dro-
gą nr 350  dotrzemy do miejsco-
wości Przewoźniki. Dalej droga 
prowadzi w rejon ścieżki geotury-
stycznej „Dawna kopalnia Babina” 
skąd wrócimy do naszego celu wę-
drówki, z którego wcześniej wyru-
szyliśmy.

Ujście Skrody do Nysy Łużyckiej
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Wydma śródlądowa



Wydmy te powstały przed 
ok 10.000 laty pod koniec 
ostatniego zlodowacenia. 
Wówczas lodowiec nie dotarł 
do naszych okolic, ale mimo 
wszystko było tak zimno, 
że niemal żadna rożlina nie 
mogła przeżyć. Wiatr był 
przy tym dużo silniejszy niż 
dzisiaj, tak że małe ziarenka 
piasku mogły przemieszczać 
się na duże odległości. Przy 
naturalnych załomach lub 
przy słabnącym wietrze, ta 
frakcja piaskowa zbierała się 
tworząc wydmy.

Murawa napiaskowa

Piasek wydmowy można rozpo-
znać po tym, że ziarenka są sto-
sunkowo małe, mnie więcej tej 
samej wielkości i mają bardzo 
regularny okrągły kształt. Otwar-
te tereny piaszczyste są ważnym 
środowiskiem dla rzadkich ga-
tunków zwierząt i roślin. Wiele 
gatunków dzikich pszczół oraz 
chrząszczy buduje swoje gnizda 
w piasku.

Jednakże z czasem przyroda opa-
nowuje każdy teren i zarasta po-
woli wydmy.  Na początku rozwi-

Kocanka piaskowa

ja się uboga roślinność 
trawiasta. Jedną z pierw-
szych roślin jakie poja-
wiają się na piasku jest 
trawa srebrzysta. Dzięki 
swojej srebrnej barwie i 
zwiniętym w rulony li-
ściom pasuje idealnie na 
tereny gorące i suche i 
pełni nawet swoją wła-
sną ochronę przeciw-
słoneczną, przy czym  w 
przypadku zbyt intenyw-
nego promieniowania 
słonecznego, przebarwia 
się na czerwono (podob-
nie do brązowienia skó-

ry ludzkiej przy opalaniu). Z ta-
kiej ubogiej roślinności trawiastej 
powstaje później wrzosowisko i 
ostatecznie las sosnowy.

Jeśli zatem uważnie będziecie 
przemierzać naszą okolicę, to 
małe wzniesienia na prawo i lewo 
wzdłuż drogi, na których rosną 
sosny są prawdopodobnie wy-
dmami powstałymi w epoce lo-
dowcowej.
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Obszar wydmowy w okolicach Nochten

Jasieniec piaskowy



der Winter war kurz und schmerz

Wyjaśnienie
Dodatek mąki ziemniaczanej powo-
duje sklejanie się ziarenek piasku, 
na skutek czego możesz formować 
masę. Po wysuszeniu Twoje figury 
będą na tyle twarde, że będziesz 
mógł je przechowywać.

Piaskowa masa
warsztat modelarski

ZBADAC
Propozycja eksperymentu

12 13

3	 Podgrzejcie następnie masę 
na średnim ogniu mieszając przy 
tym intensywnie aż zgęstnieje.

4	 Po schłodzeniu możecie for-
mować masę piaskową. Figurki z 
niej uformowane powinny suszyć 
się kilka dni na powietrzu.

Piasek jest skałą roku 2016 i ma 
niewiarygodnie duże zastosowa-
nie. Czy wiedzieliście, że z piasku 
można zrobić masę do formowa-
nia? Pokażemy Wam jak to wyko-
nać.

Przygotujcie:
mąka ziemniaczana
piasek
woda
barwnik spożywczy
1 filiżankę
1 garnek
1 łyżka drewniana

1 Na początek wsypcie jedną fi-
liżankę mąki ziemniaczanej oraz 
2 filiżanki drobnego piasku do 
garnka.

2	 Dodajcie następnie filiżankę 
wody i jeśli chcecie mieć barwną 
masę, dodajcie nieco barwnika 
spozywczego. Natępnie miesza-
my składniki.
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1 
A) Wieża widokowa „Turm am Schweren 

 Berg“ w Weißwasser

B) Wieża widokowa nad jeziorem Felixsee  

 okolicach Bohsdorf

C) Wieża widokowa przy ścieżce geotury-

 stycznej „Dawna Kopalnia Babina”

Zagadki fotograficzne: Jak dobrze znacie Geopark? Czy wiecie, gdzie znajdują 
się miejsca na poniższych fotografiach? Dla ułatwienia podajemy Wam każdora-
zowo po trzy warianty odpowiedzi, z czego tylko jedna jest prawdziwa.

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

1 Roślina charakterystyczna dla terenów stepowych
2 Sport utożsamiany z miastem Weißwasser
3 Ciężki, może być narzutowy
4 Może być widokowa lub przeciwpożarowa
5 Minerał z aktualnego zeszytu Geopark Mini
6 Pracuje w kuźni
7 Dawna kopalnia z okolic Łęknicy
8 Graniczny nad Nysą Łużycką

?

Rozwiązanie z zeszytu wiosna / lato 2016 znajdziecie na stronie 27

2
A) Most nad Nysą łączący miejscowości Zelz-
 Siedlec
B) Most nad jeziorem BraunsteichC) Most żeliwny w parku Mużakowskim

3 
A) Brama wejściowa dawnej kopalni Babina

B) Początek trasy Szlakiem Dawnego Górnic-

 twa w okolicach Döbern

C) Dworzec-muzeum Mużakowskiej Kolejki 
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Piryt jest małym królem. Zawsze 
wywołuje poruszenie. Przyczyna 
leży prawdopodobnie w tym, że 
się tak pięknie błyszczy i cudow-
nie połyskuje złotym kolorem. Nie 
ma się co dziwić, że piryt nazy-
wany jest „kocim złotem” czy na-
wet „złotem głupców”. Niektórzy 
dali się już oślepić jego złotym 
blaskiem. Piryt nie ma jednak ze 
złotem nic wspólnego. Jest on 
tzw. sulfidem, ma zatem co nieco 
wspólnego z siarkowodorem. Gdy 
zbliżysz się do niego cał-
kiem blisko i po-
wąchasz, poczu-
jesz to być może. 
W rzeczywistości 
niegdyś używano 
pirytu do wytwo-
rzenia iskier. 

Powstają one wtedy, gdy uderzy-
my dwa kryształy pirytu o siebie. 
Stąd pochodzi także jego nazwa: 
w języku starogreckim pyr=o-
gień.
Najbardziej znaną formą jaką 
może przybrać piryt jest forma 
idealnego sześcianu. Istnieją tak-
że formy ośmio- czy też dwuna-
stościanu, napradę regularnego. 
To wspaniałe zobaczyć jak przy-
roda tworzy takie dzieła.
Piryt można spotkać na całej kuli 

ziemskiej. Jest dosyć twar-
dy i pozostawia szarą do 

czarnoszarej kreskę. 
Szczególnie ładne 
są tzw. „przenika-
jące się bliźniaki”, 
takie jakie widzicie 
na zdjęciu. 

PREZENTACJA	MINERALOW:

Czym jest piryt? Kocie złoto
ROZPOZNAC
SLOWNIK	GEOLOGICZNY

PREZENTACJA	SKAL

16 1717

Co to jest porfir?
Porfir jest skałą wulkaniczną. 
Można go łatwo rozpoznać po 
jego czerwonawej barwie oraz 
po małych, najczęściej okrągłych 
kryształach (wtrąceniach) znaj-
dujących się w tej skale.
Powstaje on, gdy magma we wnę-
trzu wulkanu schładza się wolno. 
W tej roztopionej skale tworzą się 
małe kryształy, unoszące się w 
magmie. W trakcie wybuchu wul-
kanu, magma krzepnie a w niej 
kryształy i można je rozpoznać w 
całęj objętości skały.
Porfir stosowany jest często jako 
materiał budowlany oraz jako 
materiał rzeźbiarski. Prócz ty-
powego czerwonawego koloru, 

istnieją także inne warianty kolo-
rystyczne takie jak np. fioletowy, 
zielony czy też żółty.Wiele głazów 
narzutowych w naszych okolicach 
są właśnie porfirami. Używane 
były one do budowy domów oraz 
jako kamień brukowy.
Porfir uważany był w przeszłości 
jako kamień królewski. Już cesa-
rze rzymscy mieli upodobanie w 
tym szlachetnie prezentującym 
się kamieniu. I tak przykładowo 
Cesarz Nero w 64 r p.n.e. kazał 
wykonać pudełko z purpurowe-
go porfiru  do swojego Złotego 
Domu w Rzymie, pudełko prze-
chowywane jest aktualnie w Wa-
tykanie.



Smacz-
nego!

4 jajka

4 łyżki ciepłej wody

150 g cukru

1 paczuszka cukru waniliowego

100 g mąki

100 g mąki ziemniaczanej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

500 g słodkiej śmietanki 30%

1 ananas (świeży lub odsączony z 

puszki)

wiórki kokosowe do otaczania

1 Zuzia spienia w pierwszej kolej-
ności jajka z wodą dodajac stop-
niowo cukier. Powstanie napowie-
trzona masa kremowa. Następnie 
miesza mąkę, proszek do pie-
czenia oraz mąkę ziemniaczaną i 
przesiewa to do miski z kremową 
masą.

2 Teras Zuzia miesza wszystko 
na jednolitą masę.

3 W kolejnym kroku wykłada 
blaszkę papierem do pieczenia i 
rozprowadza na nim masę. Ciasto 
powinno piec się w piekarniku ok. 
15 minut w temperaturze 175 oC.

4	 Po upieczeniu i lekkim prze-
stygnięciu rozdrabnia Zuzia upie-
czone ciasto na okruchy.

5 Następnie ubija na sztywno 
śmietanę i dodaje do niej pokro-
jone drobno kawałki ananasa oraz 
pokruszone wcześniej ciasto. Ca-
łość miesza najlepiej ręcznie na 
jednolitą masę.

6 Teraz formuje z masy pojedyń-
cze kulki śniegowe i obtacza je we 
wiórkach kokosowych. 

Wstawia je do lodówki na noc aby 
stężały.

UCZTA	DLA	BADACZA

18 1918

Smakołyki dla głodnych badaczy 
Słodkie kulki śniegowe
Składniki:



niedzielne popołudnie pośmigać na 
łyżwach. Jeśli nie macie własnych 
łyżew, można je wypożyczyć.
Lodowisko dla szerokiej publiczno-
ści dostępne jest w każdą niedzielę 
w godz. 13:00-15:30

Eisarena Weißwasser / OL.
Prof.-Wagenfeld-Ring 6c
02943 Weißwasser
Telefon: 0049 (0)3576 219697–90
Email: 
info@eisarena-weisswasser.de

Witamy w lisiej norze!
Hokej na lodzie ma w Weißwasser 
długą tradycję. Już w roku 1929 
odbył się pierwszy mecz hokejo-
wy drużyny z Weißwasser na tafli 
zamarzniętego stawu Braunsteich. 
Stowarzyszenie hokejowe istnieje 
od roku 1932. Siedzibą „Łużyckich 
Lisów” jest Hala Eisarena w We-
ißwasser, nazywana przez fanów 
„lisią norą”. Tutaj rozgrywane są 
regularnie mecze niemieckiej ligi 
hokeja na lodzie.
Ten kto nie jest profesjonalnym 
hokeistą, ma możliwość w każde 

„O lesie”

Foto: Thomas Heide

PROPOZYCJA	WYCIECZKIPROPOZYCJA LEKTURY
Flint poleca

Z książki dowiecie się:

• Jak powstają lasy? 
• Czy są w Polsce puszcze? 
• Jakie mamy korzyści z lasu? 
• Czy las potrzebuje opieki? 
• Dlaczego mówimy, że las 
 to dom zwierząt i roślin?

Autor, leśnik z wykształcenia i za-
miłowania opowiada o swoim ulu-
bionym miejscu na ziemi: o lesie. 
Bogato zilustrowane, pełne wiedzy 
i szacunku do przyrody opowie-
ści pokazują fascynujące życie le-

śnych ostępów oraz rolę leśników 
w utrzymaniu i zachowaniu leśne-
go bogactwa. Książka dla dzieci, 
rodziców i dziadków.

Książkę możecie zamówić w wielu 
księgarniach, także internetowych. 
Autor – Wojciech Gil, 
wydawnictwo - Multico, 
indeks – 978-83-7763-305-2. 
Książka ukazała się w ramach serii 
„...opowiada o”.
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Największy niemiecki Geopark 
UNESCO o długiej nazwie Harz - 
Braunschweig Land - Ostfalen
rozpościera się na powierzch-
ni 11.000 km2 na terenie trzech 
krajów związkowych. Znajduje się 
on na pograniczu Dolnej Saksonii, 
Saksonii-Anhalt oraz Turyngii.

Najwyższy punkt w Geoparku to 
szczyt Brocken o wysokości 1141 
m. Wokół niego urosło wiele le-
gend i opowieści. Nawet znany 
poeta Johann Wolfgang Goethe 
inspirował się wieloma legendami 
z okolic Brocken.

Krajobrazy w Geoparku są nie-
zwykle zróżnicowane od stromych 

formacji skalnych, jaskiń, idyllicz-
nych krajobrazów pagórkowych i 
żyznych nizin aż po świadectwa 
działalności górniczej.
Niektóre formacje skalne wyglą-
dają jak figury np. „Kamelfelsen“ 
(Skały Wielbłądzie), „ Der Alte vom 
Bergen“ (Starzec z gór), czy też 
„Teufelsmauer“ (Diabelski mur).

Dla geologów ob-
szar Geoparku jest 
niezwykle intere-
sujący, ponieważ 
znajdują tu wiele 
skał, które poka-
zują rozwój tego 
obszaru w trak-
cie wcześniejszych 
okresów ziemi. I tak 
wiadomo np. dzi-
siaj, że na tym ob-

GEOPARKI	W	
NIEMCZECH
Geopark Harz · Braunschweiger Land · 
Ostfalen
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Czarci mur

Starzec z gór
Foto: Klaus George
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II Międzynarodowy Obóz Geopar-
ku zgromadził na tydzień w sierp-
niu młodzież z Węgier, Polski oraz 
Niemiec. W trakcie rękodzielni-
czych zajęć, młodzież miała okazję 
poznać nie tylko związek pomiędzy 
lokalnymi surowcami i tradycyjnym 
rękodziełem, lecz także wypró-
bować własnoręcznie technik wy-
twarzania wyrobów ceramicznych, 
szlifowania szkła, kucia czy też 
wyplatania koszyków.

To był interesujący tydzień z wspa-
niałymi zajęciami i cieszymy się już 
na następny Międzynarodowy obóz 
w roku 2018.

„Rękodzieło i geologia“
W tym miejscu chcielibyśmy ser-
decznie podziękować sponsorom 
i innym przychylnym osobom za 
wsparcie, bez którego zorganizo-
wanie obozu nie byłoby możliwe. 
Ogromne podziekowanie  składa-
my na ręce saksońskiego Ministra 
Gospodarki, Pracy i Komunika-
cji, pana Martina Duliga za ob-
jęcie obozu patronatem, całemu 
Ministerstwu Gospodarki, Pracy 
i Komunikacji, fundacji Lausitzer 
Braunkohle, spółce Envia M oraz 
stowarzyszeniu Klein Kölziger Zie-
geleibahnverein.

szarze przed ok. 400mln lat znaj-
dowało się duże morze na dnie 
którego wypłynęła na powierzch-
nię lawa. Niektóre skamieliny 
morskich zwierząt można jeszcze 
dzisiaj odkryć. Kilka milionów lat 
później doszło do wypiętrzenia 
wzgórz, w trakcie którego powsta-
ły dzisiejsze góry Harz. Kolejne 
miliony lat to wahania zwierciadła 
morza, tak że niżej położone ob-
szary były naprzemiennie morzem 
bądź stałym lądem.
To jest także powodem tak wielu 
skamielin, które odnaleziono tu 
na przestrzeni lat. Prócz skamie-
lin zębów rekinów, znaleziono tu 
również kości dinozaurów.
Archeolodzy odkryli, że na tym 
obszarze już przed ok. 50.000 laty 

żyli tu ludzie, tzw. Neandertalczy-
cy. Naturalne warunki sprzyjały tu 
życiu wielu ludzi. Liczne średnio-
wieczne zaczątki miast, takich 
jak Goslar czy też Quedlinburg są 
tego przykładem. Także eksplo-
atacja surowców naturalnych, ta-
kich jak rudy, miedź, sól czy też 
węgiel była niezwykle ważna dla 
rozwoju regionu.

Jeśli macie zamiar odwiedzić naj-
większy Geopark Niemiec, war-
to zajrzeć najpierw do centrum 
informacji w Königslutter.Tam 
otrzymacie wszystkie ważniejsze 
informacje odnośnie Geoparku i 
będziecie mięli okazję zobaczyć 
szkielet dinozaura.

Foto: Christiane Linke

MIEDZYNARODOWY	
OBOZ	GEOPARKU	2016
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Wielbłądzie skały



Miłej i bogatej w wydarzenia jesieni i zimy!
   !Czesć

LUTY	2017
04.02.
7. Zamieć Śnieżna w Krauschwitz
godz. 13-17.00, w parku 
Gartenpark Feller, 
Alte Schlossstraße 30, 
02957 Krauschwitz,
Wstęp wolny

MARZEC	2017
10.-12.03.
Dzień mineralogii
NATZ e. V. Hoyerswerda Bürgerzentrum,
Braugasse1, 02977 Hoyerswerda,
Prace ręczne, ciasta, napoje w niskiej 
cenie, 
Wstęp wolny
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LISTOPAD	2016
26.11.2016- luty 2017
Wystawa Bożonarodzeniowa 
(wystawa czasowa)
Muzeum Szkła w Weißwasser, 
Forster Straße 12, 
02943 Weißwasser, wstęp 1,00 €
www.glasmuseum-weisswasser.de

GRUDZIEN	2016
10.12. 
8. Jarmark Bożonarodzeniowy w Dawnej 
Cegielni w Klein Kölzig
Godz 13.00 – 19.00, 
An der Alten Ziegelei 1, 
03159 Neiße-Malxetal OT Klein Kölzig, 
nieodpłatnie
www.ziegeleibahn-klein-koelzig.de

STYCZEN	2017
25.01. 
godz. 15.00
Dla dzieci „Ptasie wesele“ z dziecięcym 
ogrodem Pfiffikus,
Centrum Kultury Serbołużyckiej,
Friedensstr. 65, 02959 Schleife
Dorośli 1,- €, dla dzieci wstęp wolny
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Drogie
dzieci,

Rozwiązanie zagadek z zeszy-tu wiosna / lato 2016
Rozwiązanie krzyżówki poczukiwacza ze str. 18: Niechowaj głowy w piasek, lecz podejmij wyzwanie“

Rozwiązanie rebusów ze str. 19: huta szkła, bagno ,struś.
Rozwiązanie krzyżówki ze str. 19: „CERaMiKa“
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PROPOZYCJE	IMPREZ

czy spodobał Wam się naszzeszyt?
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 Łęknica

info@lukmuzakowa.com.pl 
Geopark Muskauer FaltenbogenGeoparkMini

Muskauer Straße 1403159 Döbern
info@muskauer-faltenbogen.de
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GEOPARK
mini

Następne wydanie - kwiecień 2017

www.muskauer-faltenbogen.de

Wydawnictwo dotowane przez Saksońską 
Dyrektywę Wspierającą FR Regio

G e o p a r k


