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Serdecznie witamy na Łuku Mużakowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandenburgia  
 
* zachodnie ramię Łuku Mużakowa leży w całości w Brandenburgii  
 
 
Najwyższe wzniesienie                  Hoher Berg koło Döbern 183 m  
 
Najdłuższy gizer                            „sowi wąwóz”  4,8 km  
 
Największe jezioro                         Felixsee  
 
Liczba występujących geotopów  34 
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Brandenburgia:  tematyczne ścieżki rowerowe 
 
 
Szlak geologiczny 23 km  
 
Atrakcje turystyczne: Park majątku Reuthen, torfowisko w Reuthen, kopalnia Julius  
1843 „sowi wąwóz”, zapadlisko gizer  Felixsee z wieżą widokową, głaz narzutowy 
Finkenstein i kopalnia żwiru Reuthen  
 
 
Szlak „Śladami dawnego górnictwa” 22 km  
 
Atrakcje turystyczne:  Stara cegielnia z piecem kręgowym Hofmanna oraz kolejką do  
transportu gliny Klein Kölzig, rezerwat przyrody „Luisensee”, „sklepik” z trylogii 
Strittmattera, Felixsee z wieżą widokową, miasto przemysłu szklarskiego Döbern, kopalnia 
węgla brunatnego „Konrad” 
 
 
Szlak „Śladami przemysłu 
szklarskiego” 33 km 
 
Atrakcje turystyczne: miasto przemysłu 
szklarskiego Döbern, Izba Pamięci 
Friedrichshain, kopalnia węgla brunatnego 
„Julius” 1843, park majątku Tschernitz, 
wioska huty szkła, huta szkła Jämlitz, 
krajobraz sosnowy    
 
Szlak „Morena końcowa- dolina Nysy” 24 km  
 

Atrakcje turystyczne: centrum informacyjne 
Jerischke, ścieżka edukacyjno- przyrodnicza z 
Weinberg, kościół wybudowany z kamieni 
polnych w Preschen, rezerwat przyrody 
Preschener Mühlbusch, dolina Nysy z 
„Bajkowym lasem” (Märchenwald), 
Grenzerquelle, „Wilczy wąwóz” i Lissberg.  
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Historia przemysłu i surowców 
 
Ruda darniowa 
 
Wydobycie i przetwarzanie rudy darniowej  
 
Dowody na istnienie zakładów dymarskich już w VIII 
wieku, wytwarzających prawdopodobnie z miejscowej 
rudy darniowej. 
Huta „Keula” Krauschwitz z ponad 500 letnią tradycją, 
do dzisiaj zostały zachowane widoczne jej ślady. 
Wieża „Barbaraturm” Krauschwitz 
Muzeum 
rzemiosła 
Sagar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ałun  
 
Wydobycie ałunu glinowego i ziemi ałunowej 
 
Pierwsze wzmianki o wydobyciu ałunu pochodzą z 1575 roku  
Był używany w farbiarstwie, ułatwiał bowiem związanie barwnika z tkaniną, a także w 
garbarstwie do wyprawiania skór.  
Z powodu bardziej rentownej produkcji przemysłowej w 1864 roku  doszło do zaprzestania 
wydobycia.  
Niewielkie ślady po wydobyciu można zobaczyć w Parku Księcia Pücklera w Bad Muskau 
 
Glina   
 
Wydobycie i przetwarzanie wysokowartościowej gliny do wyrobu butelek:  
 
Początkowo garncarstwo (naczynia powszedniego użytku), wytwarzane były ręcznie,   
Państwo stanowe Muskau było już w XVII - XVIII wieku znaczącym centrum przemysłu     
kamionkowego środkowych Niemiec. W XVIII - XIX wieku następuje wzmożone zakładanie 
fabryk wyrobów z gliny do produkcji prostych i wykwintnych produktów ceramicznych. 
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Przede wszystkim w Krauschwitz i Łęknicy znajdują się liczne cegielnie, np. Klein Kölzig i 
Weißwaser (wytwarzano kamionkę chemiczną, dachówki i cegły). 
Glinę stosowano w gospodarstwie domowym, w przemyśle oraz do budowy domów. 
Dzisiaj działają nadal cztery warsztaty garncarskie w Saksonii i Brandenburgii  
   
Warsztat garncarski Najorka Krauschwitz 
Warsztat garncarski Gran, Sagar  
Warsztat garncarski Hirche, Sagar 
Warsztat garncarski Kamilla, Jethe  
* dobrze zachowany jest piec kręgowy Hoffmanna i wyremontowana na zewnątrz cegielnia w  
  Klein Kölzig   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Szkło 
 
* wydobycie i przetwarzanie piasku szklarskiego ma 
swoje tradycje na Łuku Mużakowa  
* najpierw produkowano szkło brodawkowe  
* wg dokumentów od roku 1766 we Friedrichshain, 1815 
w Jämlitz (huta), 1867 w Döbern, 1873 w Weißwasser 
* Weißwasser osiągnęło, z przejściowo 11 hutami szkła i 
30 piecami, jedyny na świecie zakres produkcji  
* OLG/ VLG są znane i uznane aż po Japonię i USA 
* zakłady produkcji szkła Weißwasser / O.L. i Döbern 
działają dzisiaj nadal  
* Stölzle Lausitz Glas GmbH w Weißwasser, wywodząca 
się z VLG/ OLG  
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* Cristalica GmbH Döbern, wywodząca się z zakładów szkła Glaswerk Döbern 
* Huta Hedwigshütte Döbern, wywodząca się z zakładów Adamshütte Döbern, szlifierstwo 
szkła  
* Muzeum szkła Weißwasser  
 
 
Węgiel brunatny  
 
* od 1843 roku  poprzez właściciela dóbr rycerskich wydobywany był przemysłowo w 
kopalniach podziemnych i odkrywkowych 
* przyczyna: przemysł sukienniczy, później kopalnie i przemysł szklarski 
* ok. 90 kopalni na całym obszarze, z tego 60 aktywnych  
* wydobycie do ok. 100 m pod ziemią 
* przeważnie wydobycie ręczne, później wspierane przy pomocy maszyn    
* relikty można znaleźć w każdej miejscowości  
* szczególnie imponujące są liczne pozostałe zbiorniki wodne, np. po kopalni Caroline I i II 
koło Gablenz, kopalnia Conrad koło Kölzig  
* liczne zapadłe pola np. w kopalni Hermann koło Weißwasser / O.L. lub na południowym 
obszarze Drachenberg  
 
 
 
Geoparki w Niemczech  
 
Definicja 
* brak statusu prawnego  
* podstawę tworzą kryteria wytycznych „Narodowych Geoparków w Niemczech”  
Geounion oraz Instytutu Alfred- Wegener- Institut opracowane na zlecenie Komisji Krajów 
Związkowych „Bodenforschung” (badania gleby) 
* wytyczne obejmują m. in. następujące kryteria 
- jasno zdefiniowane granice 
- określona liczba geotopów  
- ogólna dostępność 
- zachowanie i pielęgnacja nieożywionej (i ożywionej) przyrody 
- impulsy dla długotrwałego gospodarczego rozwoju  
- poprawa ogólnego poziomu kształcenia geologiczno- naukowego oraz środowiskowego  
*2006 6. narodowych Geoparków w Niemieczech  
* aktualny stan (listopad 2014) 15 narodowych geoparków  
* 2009 Narodowy Geopark Polski  
(brak sieci geoparków)  
* maj 2011 członkostwo w Europejskiej Sieci geoparków  
* aktualny stan (październik 2014): 64 geoparki z 22 krajów europejskich   
* wrzesień 2011 członkostwo w Światowej Sieci Geoparków pod patronatem UNESCO   
* aktualny stan (wrzesień 2014): 111 członków z 33 krajów  
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Łuk Mużakowa – fakty  
 
* położenie: łączy kraje – od Brandenburgii poprzez Saksonię aż do Polski 
* wielkość:  578,8 km2 
(rd. 250 km2), z tego  166,4 km² 
(rd. 75 km²)  w Powiecie Spree- Neiße wokł Döbern  228,5 km² 
(rd. 95 km²) w Powiecie Görlitz wokół Weißwasser  183,9 km² 
(rd. 80 km²) w województwie Lubuskim wokół Łęknicy  
* stowarzyszenie wspierające Geopark Muskauer Faltenbogen e.V z siedzibą w Jerischke,  
* rok powstania luty 2004  
* aktualna liczba członków: 29  
* oddział i centrum geologiczne w Döbern  
* powstało na bazie programu pomocowego INTERREG- IV- a przeprowadzonego przez 
ogólnie 5 partnerów (2 polskich, 3 niemieckich), trzech pracowników  
* godziny otwarcia od pn.- pt. od 09.00 – 15.00  
* w budowie znajduje się punkt informacyjny  w Weißwasser/O.L. 
* projekt regionalny FR miasta Weißwasser/O.L. z dwoma pracownikami  
* w przyszłości jego siedziba przewidziana jest w budynku byłego dworca kolejowego  
* biuro Geoparku w Döbern 
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Turystyka w Geoparku  
 
Poznać Geopark 
*  wycieczki po parku z certyfikowanymi przewodnikami po Geoparku (ZNL) lub 
przewodnikami turystycznymi, wycieczki indywidualne lub regularne trasy  
wycieczki rowerowe, piesze, kolejką przemysłową (polną)   
* wizyty w centrach informacji turystycznej w Geoparku: centrum turystyczne Döbern, 
centrum informacyjne Jerischke, muzeum dworzec kolejki leśnej (Museumsbahnhof der 
Waldeisenbahn)  
* imprezy okolicznościowe, np.  
 - rynek bożonarodzeniowy przy starej cegielni  w Klein Kölzig   
 - zamieć snieżna Krauschwitz 
 - dzień otwartych drzwi  
 - oferty wakacyjne Brandenburgia, Saksonia, Polska  
 - jazda na rowerze po Geoparku  
 - dni Geoparku w Geoparku Łuk Mużakowa  
 - wiosenny spacer  
 - dzień geotopu i in. 


