
Centrum Badań nad Zieloną Przyszłością 

Samouczek do użytku w szkole, w działaniach pozaszkolnych
oraz dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym



Samouczek do użytku w szkole, w działaniach pozaszkolnych oraz 
dla rodzin z dziećmi uczących się w szkołach podstawowych.

Materiały potrzebne przy pracy nad zadaniami zawartymi w Samouczku:
kartki papieru w dowolnym formacie, przybory rysunkowe – ołówki, kredki, 
mazaki lub papiery kolorowe do wycinania projektowanych elementów, linij-
ka, gumka do ścierania.

Centrum Badań nad Zieloną Przyszłością

Zdajmy sobie sprawę z tego, że możliwe jest życie na Ziemi z wykorzystaniem 
zielonych technologii. Zielone technologie? Co to takiego? Zapewne każdy z nas 
słyszał o elektrowniach wiatrowych i wodnych, ale czy to wszystkie alternaty-
wy jakie możemy wykorzystać, aby mniej ingerować w środowisko? Jak wiele 
z nich mieliśmy okazję zobaczyć na własne oczy? Czy powinniśmy wiedzieć 
jak działają, czy to sprawa jedynie wyspecjalizowanych ekspertów, próbu-
jących ratować naszą Ziemię przez konsekwencjami kryzysu klimatycznego?

Jako ludzkie zwierzęta jesteśmy spleceni z naturą poprzez ogrom-
ną sieć połączeń. Oddychamy tlenem, który nieprzerwanie dostarcza-
ją nam rośliny. Gleba wydaje je na świat, pozwala im rosnąć, by one 

z kolei pomagały nam. Kontakt z naturą działa kojąco na nasze zmysły, 
pozwala zachować równowagę w mocno ucyfrowionym świecie,                                                                                                                 
w przeludnionych miastach, w życiu przepełnionym obowiązkami i stresem.

Coraz mniej jest miejsc, w których możemy doznać nienaruszonej ręką ludz-
ką natury. Zbyt wiele gatunków już wyginęło. Zbyt wiele wód jest zaniec-
zyszczonych. Zbyt wiele terenów zmieniło się w jałowe, pustynne obszary.               
Powietrze stało się toksyczne, ziemia radioaktywna, a niejedno miejsce nie 
nadaje się już do zamieszkania. Niektóre procesy są nieodwracalne, jed-
nak by zatrzymać postępującą destrukcję planety, musimy działać wspólnie.
Naukowcy twierdzą, że jest to ostatni moment, aby zapobiec globalnej katastro-
fie.

W niniejszym Samouczku prześledzimy różne odnawialne źródła energii, 
modele elektrowni i zastanowimy się w jaki sposób świat przyrody, rośliny, 
zwierzęta mogą inspirować przy tworzeniu nowych technologii. Naszą pracę 
zaczniemy w Zielonej Górze, gdzie właśnie powstało miejsce doświadczeń 
– Centrum Badań nad Zielonymi Technologiami. Poznamy wiele rozwiązań 
przyjaznych naturze – od różnego rodzaju napędów wiatrowych generują-
cych energię, po turbiny wodne przypominające kształtem płetwy. Następnie 
zaprojektujemy nowatorskie technologie, które na samym końcu zainstaluje-
my w istniejących już budynkach, znajdujących się m.in. na terenie Zielonej 
Góry.



1.	 ENERGIA	ODNAWIALNA	A	NIEODNAWIALNA	–	CO	SIĘ	STANIE,	
GDY	SKOŃCZĄ	SIĘ	WĘGIEL,	ROPA	NAFTOWA	I	GAZ?

Energia odnawialna wykorzystuje to, co się nie kończy, albo to, co odna-
wia się w bardzo krótkim czasie – światło słońca, powietrze, wiatr, wodę, 
biomasę i biogaz. Gdybyśmy pozostali jedynie przy użyciu paliw kopalnych 
(bez ograniczenia zużycia prądu), to już niedługo złoża tych paliw po pros-
tu skończą się. Naukowcy różnie szacują daty całkowitego zużycia paliw 
kopalnych. Prognozy mówią, że złoża ropy naftowej znikną w około 2052 
roku, gazu ziemnego w 2060 roku, a węgla - w 2090. 

Wykorzystywanie nieodnawialnych źródeł energii wiąże się również z coraz 
większym zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatycznymi, których 
już niedługo nie będziemy mogli zatrzymać, jeśli już teraz nie zaczniemy 
dbać o nasze otoczenie.  



2.	 CENTRUM	 BADAŃ	 NAD	 ZIELONĄ	
PRZYSZŁOŚCIĄ	POWSTAJE	W	ZIELONEJ	GÓRZE

Obecnie na świecie wykorzystywane są różnorodne 
technologie pozwalające pozyskiwać energię odnawial-
ną. Przez ostatnie kilkanaście lat powstało wiele innowa-
cyjnych projektów elektrowni. Wyobraź sobie, że Zielo-
na Góra już niedługo stanie się słynna, gdyż właśnie 
tu powstaje Centrum Badań nad Zieloną Przyszłością. 
W tym nowatorskim miejscu dzieci, młodzież i dorośli 
we współpracy z naukowcami i z wykorzystaniem tech-
nologii, będą pracować nad nowymi sposobami pozys-
kiwania energii z odnawialnych źródeł. Międzypokole-
niowe zespoły badawcze będą projektować i tworzyć 
prototypy technologii inspirując się światem przyrody. 

Jako lokalizację Centrum wytypowano zabytkowe 
zabudowania przy ulicy Lipowej. Spójrz na rzut i prze-
krój budynków. Dorośli opisali już wybrane sale, pozos-
tałe miejsca należą do Ciebie. Zastanów się, co jeszcze 
powinno znaleźć się w Centrum Badań? Jakie czynności 
wykonuje się wybranych pomieszczeniach? Na własnych 
kartkach przerysuj budynek (lub wydrukuj tę stronę), pod-
pisz sale i narysuj najważniejsze maszyny, wyposażenie, 
sprzęt.

sala budowania latawców 
i obiektów latających

sala obserwacji dna morskiego

sala obserwacji
niebezpiecznych zwierząt

laboratorium chemiczne
sala popełniania

błędów

bibliotekasala ekstremalnych zjawisk pogody

sala obserwacji
pajęczych sieci

sala robotów
i sztucznej inteligencji

Nazwy pomieszczeń: 



W tym miejscu możesz pomyśleć o aranżacji zewnętrznej części budynku – 
czy będą wokół niego (lub na nim) rośliny? Jeżeli tak, jak będą wyglądać i 
jak mogą przyczynić się do pozytywnego wpływu na klimat i nasze samo-
poczucie, a także życie zwierząt?

Przerysuj przekrój budynku lub wydrukuj tę i następną stronę w celu uzu-
pełnienia ich swoimi koncepcjami.

Na następnej stronie – rzucie budynku podziel go na konkretne sale odpowi-
adające przeprowadzanym w nich eksperymentom (według ilustracji ze stro-
ny nr 4 i swoich pomysłów).

Centrum Badań nad Zieloną Przyszłością
przy ul. Lipowej w Zielonej Górze
Miejsce na Twoją własną wizję miejsca, które powstaje aby wspierać Zielony 
Ruch Przyszłości. Wykorzystujemy w tym celu przeszłość i istniejące miejsca 
w Zielonej Górze.

Od historii do współczesności
– aranżacja budynku przy ul. Lipowej na nowoczesne Centrum Badań nad 
Zieloną Przyszłością; ilustracja ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej 
Górze.



Budynek przu ul. Lipowej / rzut



3.	 BIONIKA,	 CZYLI	 SKĄD	 SIĘ	 BIORĄ	 POMYSŁY.	 ULEPSZANIE										
TECHNOLOGII	–	BAW	SIĘ	EKSPERYMENTUJĄC

W zielonogórskim Centrum Badań każdy, niezależnie od wieku, może szukać 
pomysłów, eksperymentować, badać świat przyrody, i na jego podstawie 
opracowywać futurystyczne koncepcje technologii. Tu naukowcy słuchają dz-
ieci, bo to właśnie najmłodsi mają nieograniczoną wyobraźnię. Oczywiście 
nie każdy pomysł, można wcielić w życie. Ale każdy rysunek może pomóc 
specjalistom w odkryciu nietypowych rozwiązań.

Jak widać już po nazwach pomieszczeń, miejsce to nie jest zwykłym ośrod-
kiem badawczym. Projektowane tu nowe technologie są inspirowane światem 
przyrody, roślinami, zwierzętami, różnymi organizmami, bądź ich fragmenta-
mi. Taki sposób pracy ma nawet swoją nazwę, a dokładnie jest to BIONIKA 
(albo BIOMIMIKRA, BIOMIMETYZM – „mimetyka” – czyli naśladowanie). 

Spiralne ułożenie nasion słonecznika stanowi model optymalnego rozmieszc-
zenia heliostatów w skoncentrowanej elektrowni słonecznej.



4.	 GDZIE	SZUKAĆ	ENERGII	ODNAWIALNEJ?
SŁOŃCE,	 POWIETRZE,	 WODA,	 ZIEMIA,	 BIOMASA	 I	 BIOGAZ,																					
A	MOŻE	COŚ	JESZCZE?

Centrum Badań powoli wypełnia się kolejnymi pomysłami. Ty w tym czasie 
przespaceruj się po budynku i zajrzyj do kilku pomieszczeń, w których znaj-
dują się modele różnorodnych elektrowni używających odnawialnych źródeł 
energii. Przeanalizuj kształty i mechanizmy tych obiektów. W niektórych mie-
jscach pojawiają się też inspiracje, które zostały wykorzystane przy pracy 
nad formą elektrowni. Na wcześniej przygotowanych kartkach narysuj, opisz 
własne pomysły – organizmy lub elementy świata przyrody, z którymi kojarzą 
Ci się te mechanizmy. 



SŁOŃCE – Panele słoneczne, fotowoltaiczne - urządzenia przetwarzające 
energię słoneczną na prąd.

Zaobserwuj ich kształty i pomyśl z jakimi elementami natury kojarzą się, jak 
można byłoby jeszcze w inny sposób je wykorzystać w połączaniu z innymi 
organicznymi formami.

Zwróć uwagę na mechanizm odbicia – szczególnie ważny w przypadku elek-
trowni i paneli słonecznych. Jak takie elektrownie mogłyby łączyć się z krajo-
brazem miejskim i pozamiejskim?



WIATR,	 CYRKULACJA	 POWIETRZA	 –	 WIATRAKI,	 TURBINY																							
POWIETRZNE, mechanizmy przypominające latawce – urządzenia przetwar-
zające wiatr w prąd; mają różne kształty, najbardziej rozpoznawalne są duże, 
trójśmigłowe wiatraki, ale istnieją również mniejsze turbiny. Mechanizmy te 
mogą być ustawiane na lądzie, zwłaszcza na wietrznych terenach - np. na 
wybrzeżu morskim. Mogą również stać na otwartym morzu, gdzie wiatr jest 
silniejszy i bardziej stabilny. Ponadto coraz popularniejsze stają się mecha-
nizmy przypominające latawce, szybowce, sterowce   i inne formy, unoszące 
się na dużej wysokości.

Ilustracja po lewej na dole: Różne projekty turbin wiatrowych, które mogą być 
ustawione na morzu.
Ilustracja po lewej na górze: Przykłady latających, wirujących w powietrzu 
nasion. Wykorzystaj je jako inspiracja przy tworzeniu własnej elektrowni wi-
atrowej.
Ilustracja po prawej: Specjalne latawce umieszczane na dużych wysokości-
ach również mogą produkować energię. Aby zobaczyć więcej nietypowych 
konstrukcji wpisz hasło po angielsku „airborne wind turbines”.



WODA	–	TURBINY	I	MECHANIZMY	WYKORZYSTUJĄCE	RUCH	WODY		
(fale morskie, nurt rzek, przypływy i odpływy morskie) – mogą przyjmować 
wiele form: np. tamy czyli zapory wodne budowane na rzekach (Aby uzys-
kać wysoki poziom wody, często trzeba zalać ogromne obszary dolin rzek, 
co ma bardzo negatywny wpływ na środowisko), turbiny i mechanizmy wyko-
rzystujące prądy morskie, fale morskie, pływy (przypływy i odpływy) oraz 
urządzenia znajdujące się na dnie zbiorników wodnych, ale też unoszące się 
na powierzchni wody.

Przykłady różnych kształtów turbin wodnych



ZIEMIA	–	ENERGIA	GEOTERMALNA - elektrownie geotermalne, dzięki          
specjalnym głębokim odwiertom wykorzystują energię cieplną skał, wody              
i gruntu pod powierzchnią Ziemi.

Elektrownia geotermalna



BIOMASA,	BIOGAZ	I	BIOPALIWO - biomasa to żywa i martwa materia, 
np. pozostałości z uprawy roślin (takich jak kukurydza, trzcina cukrowa) albo 
drzewa.  Biomasa może zostać poddana specjalnym procesom, przekształca-
jąc się w biogaz i biopaliwo. Energia pozyskiwana z biomasy w Europie jest 
mocno krytykowana, gdyż w większości pochodzi ona z drzew (co gorsze, 
zwykle z drzew importowanych z innych kontynentów), a nie z odpadów 
pozyskanych z upraw albo z gałęzi pochodzących np. z koniecznych przy-
cinek drzew w miastach.



Zastanów się, czy każdy	typ	elektrowni będzie wydajnie działać w Polsce. 
Czy strefa klimatyczna i ukształtowanie terenu są ważne w rozważaniu takich 
kwestii? Które z pokazanych tu przykładów mogłyby się znaleźć w Zielonej 
Górze i gdzie najlepiej byłoby je umieścić? Na załączonej mapie miasta zaz-
nacz miejsca, które według Ciebie będą najbardziej korzystne i krótko uzasad-
nij swój wybór.



Rodzaje elektrowni wiatrowych



Przed Tobą kolejne zadanie. Obecnie trwają prace	nad	elektrowniami,	
których	kształty	inspirowane	są	przyrodą. Spójrz na ilustracje poniżej 
i wykorzystaj wybrane organizmy lub ich fragmenty do opracowania turbin 
wiatrowych albo wodnych. Narysuj kilka pomysłów i prostymi hasłami opisz, 
co zainteresowało Cię w danych organizmach, oraz jak działa stworzona 
przez Ciebie maszyna.

Uwaga, nie bój się szalonych pomysłów. Pamiętaj, że nawet najdziwniejsza 
koncepcja może stać się inspiracją dla specjalistów i naukowców.



A	MOŻE	SĄ	JESZCZE	INNE	ODNAWIALNE	ŹRÓDŁA	ENERGII?

Ziemia wypełniona jest wieloma dziwnymi organizmami i zjawiskami. Czy 
wiesz, że strętwa - ryba mylnie nazywana węgorzem elektrycznym, sama 
produkuje prąd, i do tego robi to tak dobrze, że rażąc prądem może zabić 
małe zwierzę? Świat to ruch, energia i ciepło – aktywne wulkany przechowu-
ją ogromne ilości magmy, a wypływająca lawa może mieć temperaturę nawet 
1400 stopni Celsjusza. Podczas burz pojawiają się pioruny czyli wyładowan-
ia elektryczne. Jedno uderzenie pioruna wystarczyłaby, aby żarówka o mocy 
100 W świeciła się przez dwa miesiące.

Poszukaj w internecie innych organizmów, które wytwarzają prąd (hasło do 
wyszukania: narządy elektryczne zwierząt). Zwróć uwagę na wygląd tych or-
ganizmów oraz narządów wytwarzających prąd. Następnie zaprojektuj zain-
spirowany nimi innowacyjny sprzęt. A może stworzysz kurtkę wytwarzającą 
prąd, aby każdy z nas mógł być małą elektrownią?

W drugim projekcie przyjrzyj się bliżej ekstremalnym zjawiskom pogodowym 
(takim jak huragan, trąba powietrzna, grad) oraz aktywności planety Ziemi 
(np. wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi). Wybierz jedno zjawisko, dowiedz 
się o nim więcej, następnie stwórz inspirowany nim kolejny mechanizm – elek-
trownię. 



5.	 CZY	 ENERGIA	 ODNAWIALNA	 ZAWSZE	 JEST	 EKOLOGICZNA?							
I	DLACZEGO	NADAL	WARTO	SZUKAĆ	NOWYCH	ROZWIĄZAŃ

Wiele nowych technologii, również tych, o których rozmawiamy w Samouczku, 
nadal wymaga ciągłego badania i ulepszania. Gdy słyszymy, że ktoś ma na 
dachu panele słoneczne, większość osób pomyśli, że w ten sposób ratujemy 
planetę. Jednak gdy przyjrzymy się temu zagadnieniu bliżej, okazuje się, że 
do produkcji paneli fotowoltaicznych potrzebne są różnego typu pierwiastki 
chemiczne, pozyskiwane z ziemi. Zwiększone zapotrzebowanie na panele to 
powstawanie kolejnych kopalni, które mają destrukcyjny wpływ na środowis-
ko. 

Czy myślisz, że inne elektrownie wykorzystujące odnawialne źródła energii, 
mogą mieć także negatywny wpływ na środowisko? Czy pamiętasz, jak przy 
opisie elektrowni wodnych wspominaliśmy o bardzo dużym wpływie tam rzec-
znych na okoliczne ekosystemy? Jak myślisz dlaczego tak się dzieje i jakie są 
tego powody? 

Poszukaj w internecie i zapisz w punktach informacje o wpływie poszcze-
gólnych elektrowni na środowisko.



ZMNIEJSZENIE	 ZUŻYCIA	 ENERGII	 –	 ENERGOOSZCZĘDNE																													
BUDYNKI,	SPRZĘTY,	TECHNOLOGIE

Znamy kontrowersje związane z energią – również tą odnawialną. Pracując 
w Centrum Badań nad Zieloną Przyszłością musimy zająć się jeszcze tematem 
zużycia energii. Zastanów się ile sprzętów w twoim domu i szkole wymaga 
użycia prądu? Czy wszystkie są niezbędne? Czy życie pięćdziesiąt albo sto 
lat temu bez tych urządzeń było możliwe? A czy ich wynalezienie bardzo 
zmieniło nasze życie? Sprzęty, budynki i środki transportu mogą być mniej          
i bardziej energooszczędne. Znajdź i zapisz informacje o energooszczędnym 
budownictwie. W dalszej części pracy wykorzystasz tę wiedzę w praktyce, 
ulepszając budynki w Zielonej Górze. 



Wróćmy teraz do mapy	Zielonej	Góry (na stronie 12). Pora na dodanie     
stworzonych przez Ciebie elektrowni w wybranych punktach miasta. Spójrzmy 
dalej (na kolejne strony): dwa istniejące już budynki zostały przeznaczone 
pod eksperymenty przyszłości. Przekształć je tak, by znalazło się tam miejsce 
na wybrane przez Ciebie technologie (te pokazane w Centrum Badań, albo 
te, które sam/-a stworzyłeś/-aś). Oprócz elektrowni pomyśl o innych ekolog-
icznych rozwiązaniach (np. przydomowe oczyszczalnie wody, zbiorniki na 
deszczówkę, kompostowniki, pochłaniacze zanieczyszczeń powietrza  i dwut-
lenku węgla) i narysuj je na wcześniej przygotowanych kartkach. Ulepszaj 
budynki myśląc o energooszczędności. Nie zapomnij o posadzeniu odpow-
iednich roślin, tak by zadbać o czyste powietrze, ale też o odpowiednie sied-
liska dla dzikich zwierząt.

Po lewej: Różne typy wiatraków i turbin, oraz dmuchawiec – kształty nasion, 
które z łatwością unoszą się w powietrzu, mogą być inspiracją dla elektrowni 
wiatrowych.



Budynek z ul. Klonowej/rzut



Budynek z ul. Klonowej/ 
przekrój



Budynek z ul. Akacjowej/rzut



Budynek z ul. Akacjowej/przekrój



W publikacji wykorzystano rzuty i przekroje budynków                                
z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.     
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