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O PROJEKCIE
Projekt „Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry 
w zakresie nauk przyrodniczych” dofinansowany 
został z Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Polska - Saksonia 2007-2013.

Współpraca miast Zielona Góra i Zittau rozpoczęła się 
w kwietniu 2010 roku. Zaowocowała ona m.in. utworze-
niem Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze w daw-
nym budynku Lumelu, a w Zittau – Centrum Edukacji 
Ekologicznej i Doświadczania Przyrody. 

Projekt współpracy składa się z dwóch części:

1. Prace adaptacyjne pofabrycznego budynku prze-
znaczonego na Cen trum Przyrodnicze w Zielonej 
Górze oraz prace na terenie ZOO w Zittau zmierza-
jące do utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej 
i Doświadczania Przyrody,

2. Organizacja wspólnych konferencji naukowych, 
wystaw i wymiana uczniów. 

Zadania te realizowane będą przy aktywnym, partnerskim 
zaangażowaniu obu miast, stanowiąc w przyszłości trzon 
transgranicznych działań, których celem jest podnosze-
nie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Planowane jest cykliczne organizowanie imprez. Przy-
najmniej raz w roku (naprzemiennie w Zittau i Zielonej 
Górze) odbędzie się konferencja poświęcona tematyce 
przyrodniczo-ekologicznej. Dwa razy w roku (wiosną 
i jesienią) nastąpi wymiana uczniów, którzy odwiedzą 
utworzone obiekty. Ponadto raz w roku zorganizowana 
zostanie wystawa tematyczna w każdym z nowo powsta-
łych obiektów.

ÜBER DAS 
PROJEKT
Das Projekt „Die Zusammenarbeit der Städte Zittau 
und Zielona Góra im Bereich der Naturwissenscha-
ften” wurde aus dem Operationellen Programm der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – 
Polen 2007-2013 mitfinanziert. 

Die Zusammenarbeit der Städte Zittau und Zielona Góra 
begann im April 2010 und brachte u.a. die Errichtung des 
Zentrums für Naturkunde im ehemaligen Lumel-Gebäude 
in Zielona Góra und des Umweltbildungs- und Natur- 
erlebniszentrums in Zittau. 

Das Projekt besteht aus zwei Teilen:

1. Arbeiten zur Umgestaltung des postindustriellen 
Gebäudes in das Zentrum für Naturkunde in Zielona 
Góra und die Arbeiten zur Errichtung des Umwelt- 
bildungs- und Naturerlebniszentrums im Tierpark 
Zittau.

2. Organisation von gemeinsamen wissenschaftlichen 
Konferenzen und Ausstellungen und des Schüler- 
austausches. 

Diese Aktivitäten werden mit der aktiven Beteiligung 
von Vertretern beider Städte umgesetzt. Diese zukün-
ftige Grundlage der grenzüberschreitenden Aktivitäten 
wird zur Erhöhung des ökologischen Bewusstseins der 
Einwohner beitragen.

Geplant sind regelmäßige Veranstaltungen. Mindestens 
ein Mal im Jahr (abwechselnd in Zittau und Zielona Góra) 
wird eine Konferenz zu naturkundlichen und ökologi-
schen Schwerpunkten organisiert. Zwei Mal im Jahr (im 
Frühling und Herbst) wird in den neuen Einrichtungen ein 
Schüleraustausch durchgeführt. Darüber hinaus wird es 
ein Mal im Jahr eine thematische Ausstellung in beiden 
Einrichtungen geben. 
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O CENTRUM 
PRZYRODNICZYM 
Cuda będą się działy w Zielonej Górze!

Zobaczysz, jak wygląda Twój kręgosłup. Posłuchasz, 
co mówią płuca. Sprawdzisz swój słuch, tętno, 
a nawet stworzysz makietę 3D z własnej sylwetki.

Wszystkie te tajemnice odkryjesz w... Centrum Przy-
rodniczym w Zielonej Górze.

Tylko w Centrum Przyrodniczym, dzięki udostęp-
nionym dla wszystkich urządzeniom interaktywnym 
i eksponatom, samodzielnie przeprowadzisz obserwacje 
i doświadczenia. 

W Centrum możesz podziwiać krajowe i światowe 
osiągnięcia nauki i techniki.

Na ekspozycję Centrum składają się: 

• ekspozycja stała i czasowe,

• laboratoria i pracownie (planowane w dalszym etapie 
rozbudowy Centrum).

Ekspozycja stała, znajdująca się na parterze, zajmuje 
powierzchnię około 1000 m².

Na II piętrze budynku znajduje się Centrum Edukacji 
Ekologicznej.

EKSPOZYCJE 
STAŁE
Na ekspozycję stałą składają się galerie tema-
tyczne: biologia, fizyka, Ziemia i człowiek. Na 
ponad 30 stanowiskach możesz samodzielne 
przeprowadzić przygotowane doświadczenia. 
Uruchamiasz, obserwujesz działanie, wchodzisz 
w interakcję i… wiesz więcej. 

Poszczególne urządzenia inspirują, pobudzają 
umysł, wywołują skojarzenia, skłaniają do stawiania 
pytań i do szukania na nie odpowiedzi. 

Wszystko przetestujesz sam.

Galerie ukazują w skali mikro strukturę materii 
nieożywionej oraz budowę organizmów żywych. 
Nawiązują do funkcjonowania ciała człowieka oraz 
interakcji człowieka ze środowiskiem, zarówno natu-
ralnym, jak i przekształconym antropogenicznie. 
Część ekspozycji umożliwia doświadczalne pozna-
nie tajników fenomenu życia w ujęciu przyrodniczym.

DAUERAUS- 
STELLUNGEN
Die Dauerausstellung wird in folgenden thema-
tischen Galerien präsentiert: Biologie, Physik, 
Erde und Mensch. An über 30 Standorten kan-
nst du ein vorbereitetes Experiment selbständig 
durchführen. Du initiierst und beobachtest den 
Vorgang, gehst Interaktionen ein und dann…  
weißt du mehr. 

Die einzelnen Geräte inspirieren und spornen das 
Gehirn an, lösen Assoziationen aus, veranlassen zu 
Fragen und zur Suche der Antwort darauf. 

Experimente zum Selbermachen!

In den thematischen Galerien wird die Struktur der 
unbelebten Materie und der Aufbau lebendiger 
Organismen dargestellt. Dabei wird auf die Funktion 
des menschlichen Organismus und die Wechsel- 
beziehung mit der anthropogen veränderten Umwelt 
verwiesen. Ein Teil der Exposition ermöglicht eine 
experimentelle Erkundung der Geheimnisse des 
Lebens aus der naturkundlichen Sicht. 

ÜBER DAS 
ZENTRUM FÜR 
NATURKUNDE
In Zielona Góra ereignen sich Wunder! Du kannst mal 
erfahren, wie deine Wirbelsäule aussieht. Du kannst 
mal hören, was deine Lungen sagen. Du kannst dein 
Gehör oder deinen Puls prüfen und sogar ein 3D- 
Modell des eigenen Körpers anfertigen lassen. 

All das kannst du im … Zentrum für Naturkunde 
in Zielona Góra erleben.

Nur in diesem Zentrum kann man mit Hilfe der zur 
Verfügung gestellten interaktiven Geräten und Expo-
naten Beobachtungen und Experimente selbständig 
durchführen. Hier können polnische und internationale 
Errungenschaften von Wissenschaft und Technik bewun-
dert werden. 

Das Ausstellungsangebot des Zentrums umfasst:

• Dauer- und temporäre Ausstellungen, 

• Laboratorien und Arbeitsräume (im Rahmen des 
weiteren Ausbaus des Zentrums geplant). 

Die Dauerausstellung im Erdgeschoss nimmt eine Fläche 
von ca. 1.000 m² ein. 

Im 2. Stock befindet sich das Zentrum für Umweltbildung. 

__________________________________________________________________________________________
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MODELE 3D
Pozostaw obraz poprzez odciśnięcie ciała lub 
dowolnego przedmiotu na ścianie ze szpilkami.
_______________________________________

3D-MODELLE 
Hinterlasse ein Bild an der Wand, indem du deinen 
Körper oder einen anderen beliebigen Gegenstand 
an der Nadelwand abdruckst.

ELASTYCZNOŚĆ 
KRĘGOSŁUPA
Zmieniając układ swojego ciała, 
na umieszczonym modelu zoba-
czysz odwzorowanie ruchów Two-
jego kręgosłupa.

__________________________

ELASTIZITÄT 
DER WIRBELSÄULE 
Du bewegst dich und kannst dabei 
die Bewegungen deiner Wirbel-
säule am Modell verfolgen.

MODEL OKA
W szklanej gablocie umieszczony 
jest model ludzkiego oka wraz 
z soczewką. Dzięki temu możesz 
zobaczyć, jak powstaje obraz 
wewnątrz oka.

__________________________

AUGENMODELL 
In der Glasvitrine befindet sich ein 
Modell des menschlichen Auges 
zusammen mit der Linse. Damit 
kannst du sehen, wie ein Bild im 
Auge entsteht.

PRZEGLĄDARKA RENTGENOWSKA
Promieniowanie rentgenowskie pozwala na obrazowanie 
wewnętrznej struktury obiektów.
________________________________________________

RÖNTGENBILDBETRACHTER 
Die Röntgenstrahlung ermöglicht es, die innere Struktur 
der Objekte darzustellen.

OBSERWACJE 
MIKROSKOPOWE
Stanowisko to umożliwi Ci obserwację mikroskopową budowy 
organizmów żywych. Obraz uzyskany pod mikroskopem wyświe-
tlany będzie również na ekranie monitora.

____________________________________________________

MIKROSKOPISCHE BETRACHTUNG 
An dieser Station hast du die Möglichkeit, die Struktur der lebendigen 
Organismen unter dem Mikroskop zu beobachten. Das unter dem 
Mikroskop erhaltene Bild wird auch auf dem Bildschirm gezeigt.
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WYSTAWY 
CZASOWE
W naszym Centrum ciągle będziemy zaskakiwać 
zwiedzających nowymi, interesującymi wystawami.

Obecnie wystawą czasową jest wystawa „Via Regia – 
szlak wędrówki gatunków” wypożyczona z Muzeum 
Przyrodniczego w Görlitz.

Wystawa prezentuje wybrane gatunki zwierząt i roślin, 
które przemieszczane były na szlaku handlowym 
przebiegającym przez Frankfurt, Erfurt, Lipsk, Görlitz/
Zgorzelec, Wrocław i Kraków. Przedstawiono je w 11 
częściach poprzedzonych wprowadzeniem opisującym 
przebieg szlaku handlowego oraz zmiany zachodzące na 
przestrzeni wieków.

TEMPORÄRE 
AUSSTELLUNGEN 
In unserem Zentrum wird es immer wieder eine neue 
interessante Ausstellung geben. 

Zu den aktuellen Ausstellungen gehört die Ausstel-
lung Via Regia, die aus dem Naturkundenmuseum 
Görlitz ausgeliehen wurde. 

Diese Ausstellung präsentiert ausgewählte Tier- und 
Pflanzenarten, die auf der Handelsstraße von Frankfurt 
über Erfurt, Leipzig, Görlitz, Breslau bis nach Krakau 
transportiert wurden. Die Ausstellung gliedert sich in 
11 Unterthemen und eine Einführung zum Verlauf der 
Via Regia.

OSOBLIWOŚCI
W dobie odrodzenia, zainteresowania światem i przyrodą, na dworach arystokra-
tycznych i w domach bogatych mieszczan powstawały kolekcje osobliwości przy-
rodniczych przywożonych z podróży, pielgrzymek i wypraw wojennych. Część 
z nich dała początek późniejszym muzeom.

___________________________________________________

RARITÄTEN
In der Zeit der Renaissance standen die Welt und die Natur im Zentrum des Inte-
resses. Auf aristokratischen Höfen und in den Häusern reicher Bürger entstanden 
Sammlungen naturkundlicher Raritäten, die oft von Reisen, Pilgerfahrten und 
Kriegszügen mitgebracht wurden. Aus einem Teil dieser Sammlungen entwickel-
ten sich die späteren Museen. 

BARWNIKI 
Czerwiec polski, to niewielki pluskwiak, z którego 
otrzymywano cenny barwnik czerwony. Odgry-
wał on olbrzymią rolę w kulturze i gospodarce 
polskiej do połowy XVI w., kiedy został wyparty 
przez sprowadzoną z Meksyku koszenilę.

______________________________

FARBSTOFFE 
Die Polnische Karminschildlaus ist eine kle-
ine Laus, aus der ein kostbarer roter Farbstoff 
gewonnen wurde. Dieser spielte eine große Rolle 
in der polnischen Kultur und Wirtschaft, und zwar 
bis Mitte des 16. Jh., als er durch die aus Mexiko 
gebrachte Koschenille verdrängt wurde.

NA CELOWNIKU 
Poznamy historie zwierząt łownych przemiesz-
czających się szlakiem Via Regia. W średnio-
wieczu tą drogą do Europy Środkowej przybyły 
sprowadzone z Azji bażanty. Z kolei przed 50 laty 
drogą tą sprowadzono w okolice Görlitz muflony 
z Gór Harz w środkowych Niemczech.

_______________________________

IM VISIER 
Hier wird die Geschichte der Jagdtiere auf der 
Handelsstraße Via Regia dargestellt. Im Mittelalter 
wurden über diese Handelsstraße Fasanen aus 
Asien nach Mitteleuropa gebracht. Vor 50 Jahren 
wurden dagegen auf dieser Straße Mufflons aus 
dem Harz in die Gegend um Görlitz gebracht. 

ZIEMNE JABŁKA I OBCE 
OWOCE 
Jak wyglądało upowszechnienie nowych gatunków 
i odmian owoców oraz warzyw? Okazuje się, że ziemniak, 
dziś tak popularny, że trudno sobie wyobrazić, jeszcze 
przed 250 laty był nieznany jako pokarm, a sprowadzony 
został do Europy jako ogrodowa roślina ozdobna. Wiele 
odmian jabłek i gruszek powstało w okolicach, przez które 
przebiegał szlak handlowy Via Regia.

_____________________________________

ERDÄPFEL UND FREMDE 
FRÜCHTE 
Wie haben neue Arten und Sorten von Obst und Gemüse 
Verbreitung gefunden? Die Kartoffel ist heute so verbreitet, 
dass man sich nur schwer vorstellen kann, dass sie noch 
vor 150 Jahren als Nahrung nicht bekannt war. Sie kam als 
Gartenzierpflanze nach Europa. Viele Apfel- und Birnensor-
ten entstanden in der Nähe der Handelsstraße Via Regia. 

TAAAKA RYBA 
Chodzi oczywiście o karpia. Poznasz jego pochodzenie, okoliczności poja-
wienia się na Górnych Łużycach i na Śląsku, wpływ gospodarki stawowej na 
krajobraz i przyrodę Górnych Łużyc oraz znaczenie karpia w tradycyjnej kuchni 
polskiej i niemieckiej.

_________________________________________________

SOOOO EIN FISCH 
Der Karpfen. Dargestellt sind seine Herkunft, die Umstände seines Vorkom-
mens in der Oberlausitz und in Schlesien, der Einfluss der Teichwirtschaft auf 
die Landschaft und Natur der Oberlausitz, die Rolle des Karpfens in der tra-
ditionellen polnischen und deutschen Küche.
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CENTRUM 
EDUKACJI 
EKOLOGICZNEJ
Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej 
Górze funkcjonuje od 1992 roku. 

Od kwietnia 2015 roku siedzibą CEE jest nowo 
powstałe Centrum Przyrodnicze przy ul. Dąbrow-
skiego 14 pokój numer 219.

Rocznie w zajęciach organizowanych przez CEE uczest-
niczy około 3,5 tysiąca osób. Wśród nich są: uczniowie 
klas IV szkół podstawowych (którzy stanowią najliczniej-
szą grupę), ale również przedszkolaki, uczniowie klas I – 
IV szkół podstawowych, gimnazjaliści, uczniowie szkół 
średnich oraz dorośli.

Dwa razy w roku CEE organizuje sprzątanie świata, w któ-
rym bierze udział około 6,5 tysiąca osób z różnych środo-
wisk.

Poza tym cyklicznie organizowane jest seminarium 
z cyklu „Ekologia wokół nas” dla gimnazjalistów oraz 
konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych na 
wykonanie prac z surowców odpadowych.

Odbywają się również warsztaty międzynarodowe (np. 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Polska – Saksonia).

Kontakt z CEE: tel. 68 322 16 12 
 e-mail: mcee@zgkim.zgora.pl

UMWELTBILDUNGS- 
ZENTRUM
Das im Stadtbetrieb für Kommunal- und Wohnun-
gswirtschaft gegründete Umweltbildungszentrum in 
Zielona Góra besteht seit 1992. Seit April 2015 hat 
das neu gegründete Zentrum für Naturkunde in der 
ul. Dąbrowskiego 14, Zimmer Nummer 219, seinen Sitz. 

Jährlich nehmen ca. 3.500 Personen an den Veranstaltu-
ngen des Umweltbildungszentrums teil. Zu ihnen gehören 
die Schüler der vierten Klassen der Grundschulen 
(die zahlreichste Besuchergruppe), Kindergartenkin-
der, Schüler der Grund- Mittel- und Oberschulen sowie 
Erwachsene. 

Zwei Mal im Jahr organisiert das Zentrum den Clean-Up-
-Aktionstag, an dem ca. 6.500 Personen aus verschiede-
nen Kreisen teilnehmen. 

Darüber hinaus wird für die Oberschüler das Seminar 
„Ökologie rund um uns“ und für die Grundschüler ein 
Wettbewerb um die schönsten Arbeiten aus Abfallstoffen 
organisiert. Es gibt auch internationale Workshops (z.B. 
im Rahmen des Operationellen Programms der gren-
züberschreitenden Zusammenarbeit Polen – Sachsen). 

Kontakt: Tel. +48 68 322 16 12 
 E-Mail: mcee@zgkim.zgora.pl 

MAPA DOJAZDU ANFAHRTSKARTE
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CENTRUM PRZYRODNICZE 
w Zielonej Górze

ZENTRUM FÜR NATURKUNDE 
in Zielona Góra

ul. Dąbrowskiego 14 
65-021 Zielona Góra

Projekt pn. 
„Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry 

w zakresie nauk przyrodniczych”
Zadanie: 

Utworzenie Centrum Przyrodniczego 
w Zielonej Górze 

 
Partner Wiodący: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Partnerzy projektu: 
Miasto Zittau, Zwierzyniec w Zittau, 

Miasto Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski

Łączna wartość projektu: 
4 029 238,90 Euro

Dofinansowanie: 
2 890 439,21 Euro

Projekt u.d.T. 
„Zusammenarbeit der Städte Zittau 

und Zielona Góra im Bereich 
der Naturwissenschaften“ 

Maßnahme: 
Errichtung des Naturerlebniszentrums 

in Zielona Góra
 

Lead Partner: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Projektpartner: 
Stadt Zittau, Tierpark Zittau, 

Stadt Zielona Góra, Universität Zielona Góra

Gesamtwert vom Projekt: 
4 029 238,90 Euro

Förderung: 
2 890 439,21 Euro


