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Alfabetyczny spis kierunków 
rok akademicki 2021/22 

ADMINISTRACJA – język obcy nowożytny, język 
polski; jeden z przedmiotów wybranych spośród: 
geografia, historia, matematyka, wiedza o społe-

czeństwie;

ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI* 
– język obcy nowożytny, język polski; jeden przedmiot 
wybrany, ale inny niż język obcy nowożytny;

ARCHITEKTURA – biologia, chemia, fizyka,  geografia, 
historia, historia sztuki, informatyka, język obcy nowo-
żytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeń-
stwie;

ARCHITEKTURA WNĘTRZ – przegląd prac własnych  
i rozmowa kwalifikacyjna;

ARTETERAPIA – język obcy nowożytny, język polski; 
jeden przedmiot wybrany, ale inny niż język obcy  
nowożytny; rozmowa kwalifikacyjna;

ASTRONOMIA – język obcy nowożytny, język polski, 
matematyka; fizyka (gdy jej brak punkty za przedmiot 
informatyka);

AUTOMATYKA I ROBOTYKA – język obcy nowożytny, 
język polski, matematyka; jeden przedmiot do wyboru 
spośród: chemia, fizyka, informatyka; 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – fizyka, język 
obcy nowożytny, język polski, matematyka; jeden 
przedmiot wybrany spośród: chemia, informatyka;

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – język obcy nowożyt-
ny, język polski, matematyka; jeden przedmiot wybrany 
spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie;

BIOLOGIA – biologia, chemia, język obcy nowożytny, 
matematyka;

BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM – biolo-
gia, chemia, język obcy nowożytny, matematyka;

BIOTECHNOLOGIA – biologia, chemia, język obcy no-
wożytny, matematyka;

BIZNES ELEKTRONICZNY – język obcy nowożytny, ję-
zyk polski, matematyka; jeden przedmiot do wyboru  
spośród: chemia, fizyka, informatyka;

BUDOWNICTWO – język obcy nowożytny, język polski, 
matematyka; jeden przedmiot wybrany spośród: che-
mia, fizyka, informatyka; 

COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE – je-
den przedmiot wybrany spośród: biologia, che-
mia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia 

sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, ję-
zyk obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza  
o społeczeństwie;

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA  
– język polski; jeden przedmiot wybrany spośród: 
filozofia, historia, język obcy nowożytny, wiedza 

o społeczeństwie; 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI  
MUZYCZNEJ – sprawdzian praktyczny: umiejęt-
ność gry na dowolnym instrumencie, umiejętność 

śpiewu, predyspozycje muzyczne, predyspozycje ma-
nualne;

EKONOMIA – język obcy nowożytny, język polski, ma-
tematyka;

ELEKTROTECHNIKA – język obcy nowożytny, język pol-
ski, matematyka; jeden przedmiot do wyboru spośród: 
chemia, fizyka, informatyka;

ENERGETYKA – język obcy nowożytny, język polski, ma-
tematyka; jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, 
fizyka, informatyka; 

* Rekrutacja po uzyskaniu zgody MEiN. A - E - F - L - M - P - Ż
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FILOLOGIA ANGIELSKA – język angielski, język polski; 

FILOLOGIA FRANCUSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃ-
SKIM – język obcy nowożytny, język polski;

FILOLOGIA GERMAŃSKA – język niemiecki, język polski;

FILOLOGIA POLSKA – język obcy nowożytny, język pol-
ski;

FILOLOGIA ROSYJSKA– język obcy nowożytny, język 
polski;

FILOZOFIA – filozofia, język obcy nowożytny, język 
polski; jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, 
chemia, fizyka, historia, historia sztuki, historia muzyki, 
informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matema-
tyka, wiedza o społeczeństwie;

FIZYKA – język obcy nowożytny, język polski, matema-
tyka; jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka, 
informatyka; 

FIZYKA MEDYCZNA – biologia, język obcy nowożytny, 
język polski, matematyka; jeden przedmiot wybrany 
spośród: chemia, fizyka, informatyka; 

GEOINFORMATYKA I TECHNIKI SATELITARNE – język 
obcy nowożytny, język polski, matematyka; je-
den przedmiot wybrany spośród: chemia, fizy-

ka, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie; 
 
GRAFIKA – przegląd prac własnych i rozmowa kwalifi-
kacyjna;

HISTORIA – jeden przedmiot wybrany spośród: 
filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język 
łaciński i kultura antyczna, język polski, wiedza  

o społeczeństwie;

INFORMATYKA – język obcy nowożytny, matematyka, 
jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, 
informatyka;

INFORMATYKA I EKONOMETRIA – język obcy nowożyt-
ny, język polski, matematyka; jeden przedmiot wybrany 
spośród: geografia, historia, informatyka;

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – fizyka, język obcy nowo-
żytny, język polski, matematyka; jeden przedmiot wy-
brany spośród: biologia, chemia, informatyka;

INŻYNIERIA DANYCH – język obcy nowożytny, mate-
matyka; jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, 
chemia, fizyka, geografia, informatyka;

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – język obcy nowożytny, ję-
zyk polski, matematyka; jeden przedmiot wybrany spo-
śród: biologia, chemia, geografia, informatyka, wiedza 
o społeczeństwie;

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA – sprawdzian z pre-
dyspozycji muzycznych, sprawdzian z umiejętności 
zdawany w jednej z form: gra na instrumencie, kom-

pozycja i aranżacja, śpiew;

KULTUROZNAWSTWO – jeden przedmiot wybrany 
spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geo-
grafia, historia, historia sztuki, informatyka, język 

łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język 
polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie;

LEKARSKI – dwa przedmioty wybrane spośród: bio-
logia, chemia, fizyka, matematyka;

LITERATURA POPULARNA I KREACJE ŚWIATÓW GIER  
– język obcy nowożytny, język polski;

LOGISTYKA – język obcy nowożytny, język polski, mate-
matyka;
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MALARSTWO – przegląd prac własnych i rozmo-
wa kwalifikacyjna;

MATEMATYKA – język obcy nowożytny, matematyka; 
jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, 
fizyka, geografia, informatyka;

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – fizyka, język obcy 
nowożytny, język polski, matematyka; jeden przedmiot 
wybrany spośród: chemia, informatyka;

PEDAGOGIKA – język obcy nowożytny, język polski; 
jeden przedmiot wybrany, ale inny niż język obcy 
nowożytny;

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – ję-
zyk obcy nowożytny, język polski; jeden przedmiot wybra-
ny, ale inny niż język obcy nowożytny;

PEDAGOGIKA SPECJALNA – język obcy nowożytny, ję-
zyk polski; jeden przedmiot wybrany, ale inny niż język 
obcy nowożytny;

PIELĘGNIARSTWO – język obcy nowożytny; jeden 
przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka, 
geografia, matematyka;

POLITOLOGIA – jeden przedmiot wybrany spośród: 
filozofia, geografia, historia, język polski, matematyka, 
wiedza o społeczeństwie;

PRACA SOCJALNA – język obcy nowożytny, język pol-
ski; jeden przedmiot wybrany, ale inny niż język obcy 
nowożytny;

PRAWO – historia, język obcy nowożytny; jeden przed-
miot wybrany spośród: geografia, język polski, mate-
matyka, wiedza o społeczeństwie;

PSYCHOLOGIA – język obcy nowożytny, język polski; je-
den przedmiot wybrany spośród: biologia, fizyka, geo-
grafia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie;

RATOWNICTWO MEDYCZNE – język obcy nowożyt-
ny; jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, 
chemia, fizyka, geografia, matematyka;

SOCJOLOGIA – język obcy nowożytny, język polski; 
jeden przedmiot wybrany, ale inny niż język obcy 
nowożytny;

SZTUKI WIZUALNE – przegląd prac własnych i rozmowa 
kwalifikacyjna;

TURYSTYKA I REKREACJA – język obcy nowożytny, 
język polski; jeden przedmiot wybrany spo-
śród: geografia, historia, historia sztuki, wiedza  

o społeczeństwie;

WYCHOWANIE FIZYCZNE – język obcy nowo-
żytny; jeden przedmiot wybrany spośród: 
biologia, chemia, fizyka, geografia, język pol-

ski, matematyka;

ZARZĄDZANIE – język obcy nowożytny, język pol-
ski, matematyka;

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – fizyka, ję-
zyk obcy nowożytny, język polski, matematyka; jeden 
przedmiot wybrany spośród: chemia, informatyka;

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA – język 
obcy nowożytny, język polski, matematyka; jeden 
przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia. 
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Biblioteka UZ
Naszą dumą jest Biblioteka Uniwersytecka z bo-
gatymi zbiorami. Mieści się w przestronnym, 
nowoczesnym budynku i jest pozbawiona barier 
architektonicznych. To już nie jest tradycyjna 
biblioteka, do której przychodzisz wypożyczyć 
książki. Użytkownicy mogą korzystać ze stano-
wisk komputerowych, pracowni multimedial-
nych i dydaktycznych, kabin do pracy indywidu-
alnej i zespołowej, mediateki, czytelni czasopism 
oraz galerii. Uwaga! Do korzystania ze zbiorów 
biblioteki wystarczy Ci legitymacja studencka! 

Parlament Studencki UZ
Jeśli lubisz pracować na rzecz innych wstąp w sze-
regi Parlamentu Studenckiego UZ. To organizator 
Bachanaliów czyli dorocznego święta zielonogór-
skiej braci studenckiej oraz Gali Laur Naukowca, 
podczas której najbardziej aktywne naukowe koła 
oraz organizacje studenckie otrzymują wyróżnie-
nia. Parlament Studencki to wykonawca wielu in-
teresujących projektów, adresowanych do różnych 
środowisk. Raz w miesiącu zaprasza do Lubuskiego 
Teatru w Zielonej Górze na premierę studencką. 

Kultura Studencka 
Dni Kultury Studenckiej BACHANALIA

Premiery Studenckie w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze 

Kluby studenckie
Klub „WySPa” 

Klub „Gęba”

Klub „U Ojca” 

Uczelnia

O uczelni
Uniwersytet Zielonogórski powstał w 2001 r. To 
największa uczelnia w Lubuskiem. Obecnie tworzy 
ją 12 wydziałów oraz Filia UZ w Sulechowie. Na Uni-
wersytecie Zielonogórskim prowadzone jest kształ-
cenie na studiach I i II stopnia, stacjonarnych i nie-
stacjonarnych oraz podyplomowych. Absolwenci 
mogą również podjąć naukę na jednej z dwóch 
Szkół Doktorskich: Nauk Humanistycznych i Spo-
łecznych lub Nauk Ścisłych i Technicznych. Kształci 
się u nas blisko 10 tys. studentów. W tym roku ob-
chodzimy jubileusz 20-lecia istnienia Uniwersytetu.

Nasze Media Akademickie
Radio INDEX  
Portal internetowy wzielonej.pl

Szukaj nas na:

http://uz.zgora.pl
www.bu.uz.zgora.pl
www.samorzad.uz.zgora.pl
www.samorzad.uz.zgora.pl
https://www.facebook.com/UniwersytetZielonogorski/
https://www.instagram.com/uniwersytet.zgora/
https://www.youtube.com/user/UZETvideo
https://twitter.com/UZ_Zielonagora
https://open.spotify.com/show/0bjOqbjWLVuvIpKhwFQsw9?si=GQYVUrF_QSW7KO1DrsOXPg&nd=1
http://www.bu.uz.zgora.pl/index.php/pl/
https://bachanalia.pl/
http://teatr.zgora.pl/
https://www.facebook.com/wyspaklub/
https://www.facebook.com/klub.geba/
https://www.facebook.com/UOjca/
wzielonej.pl
https://www.wzielonej.pl/radio-index/
https://www.wzielonej.pl/


Biuro Karier
Miejscem, do którego warto zajrzeć jest Biuro 
Karier UZ, m.in. organizator Targów Pracy na na-
szej uczelni. BK UZ przygotowuje również wiele 
interesujących szkoleń oraz warsztatów dla stu-
dentów i absolwentów Uniwersytetu. Wszystkie 
informacje na stronie www.bk.uz.zgora.pl.

Uniwersyteckie Centrum  
Kształcenia Językowego

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowe-
go zaprasza wszystkich zainteresowanych na 
kursy języków obcych.
• Uniwersytet Zielonogórski prowadzi kursy dla 

mieszkańców miasta, studentów, doktoran-
tów i pracowników UZ.

• UCKJ organizuje odpłatne kursy języka: 
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 
niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego 
i włoskiego na wszystkich poziomach za-
awansowania (od A1 do C2 czyli od począt-
kujących do zaawansowanych).

• Oferujemy atrakcyjne ceny, wysoką jakość 
kształcenia oraz dogodne warunki płatności.

Szczegółowe informacje na:  
www.uckj.uz.zgora.pl

Kontakt e-mail:  
biuro@uckj.uz.zgora.pl

Uczelnia

www.bk.uz.zgora.pl
www.bk.uz.zgora.pl
www.bk.uz.zgora.pl
www.bk.uz.zgora.pl
http://uz.zgora.pl
www.uckj.uz.zgora.pl
mailto:biuro@uckj.uz.zgora.pl


SZCZEGÓŁOWE  
INFORMACJE  
O REKRUTACJI:

al. Wojska Polskiego 69, 
65-762 Zielona Góra
pok. 403 R - 404 R (IV piętro)
tel.:  789 441 947,  789 441 948

rekrutacja@uz.zgora.pl
www.rekrutacja.uz.zgora.pl

Wszystkie podane tu  
informacje oraz wiele  
innych znajdziesz  
w aplikacji StudentUZ  
możliwej do pobrania  
w Google Play  
i App Store.

Dodatkowo program umożliwia również finansowanie pobytów 
wyjazdowych w ramach tzw. podwójnych dyplomów (do Nie-
miec, na Litwę i Ukrainę). Uniwersytet Zielonogórski współpra-
cuje z blisko 160 partnerami z Europy i świata. Co roku w ramach 
wymiany międzynarodowej gościmy na UZ studentów z różnych 
zakątków świata.

Szczegółowa oferta programu dostępna jest na stronie:  
www.erasmus.uz.zgora.pl

Akademiki
UZ dysponuje 6 domami studenckimi w Zielonej Górze oraz 
2 akademikami w Sulechowie. Opłata uzależniona jest od 
liczby miejsc w pokoju i wynosi od 210 zł w pokoju 3-osobo-
wym do 405 zł w pokoju 1-osobowym + w niektórych dodat-
kowa opłata za media. www.dss.uz.zgora.pl

Pomoc materialna  
dla studentów
Stypendium socjalne 780 zł,  
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 1 050 zł;

Stypendium dla osób niepełnosprawnych  
I stopień - 500 zł, II stopień - 400 zł, III stopień - 300 zł 
(stopnie niepełnosprawności);

Zapomogi (jednorazowo od 100 zł do 1 500 zł,  
maksymalnie dwie w roku akademickim); 

Stypendium rektora 780 zł. www.dss.uz.zgora.pl

MOST, MOSTECH,  
Erasmus+
Na UZ studia realizowane są zgodnie z zasadami 
elastycznego systemu kształcenia oraz w opar-
ciu o European Credit Transfer System (ECTS). 
Dzięki transferowi osiągnięć, student UZ ma 
możliwość odbywania części studiów w innej 
uczelni w kraju i za granicą. 

W programie MOST uczestniczą polskie uniwer-
sytety, więc studenci kierunków humanistycz-
nych (i technicznych np. AGH, WAT) mają moż-
liwość zaliczenia semestru nauki na dowolnie 
wybranym uniwersytecie. 

Studenci kierunków technicznych korzystają 
z dobrodziejstwa programu MOSTECH. Uczest-
niczą w nim polskie politechniki i inne uczelnie 
techniczne. Zielonogórscy żacy mają więc moż-
liwość zaliczenia semestru nauki na jednej z 25 
polskich uczelni technicznych. 

Studenci i doktoranci naszej uczelni mogą skorzy-
stać z programu stypendialnego ERASMUS+ fi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej i przez 
jeden bądź dwa semestry studiować lub odbywać 
praktyki w renomowanych uczelniach, przedsię-
biorstwach i instytucjach zagranicznych. Studentom 
niepełnosprawnym lub w trudnej sytuacji mate-
rialnej wyjeżdżającym na wymianę oferowane jest 
dodatkowe wsparcie finansowe z funduszu POWER. 

Uczelnia

mailto:rekrutacja@uz.zgora.pl
www.rekrutacja.uz.zgora.pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.android.studentuz&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/studentuz/id1439434577
http://uz.zgora.pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.android.studentuz&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/studentuz/id1439434577
http://www.erasmus.uz.zgora.pl
http://www.dss.uz.zgora.pl
http://www.dss.uz.zgora.pl/


Komunikacja

POZNAJ ZIELONĄ GÓRĘ  
- MIASTO PRZYJAZNE STUDENTOM!

NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM MAMY DWA KAM-

PUSY ZLOKALIZOWANE NA DWÓCH KRAŃCACH MIASTA 

ORAZ KILKA BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH W INNYCH 

CZĘŚCIACH ZIELONEJ GÓRY. ABY SPRAWNIE PORUSZAĆ 

SIĘ POMIĘDZY NIMI MOŻECIE SKORZYSTAĆ Z KILKU ROZ-

WIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH:

Elektryczne autobusy 
W Zielonej Górze mamy nowoczesne Centrum Przesiadkowe, 
które znajduje się w sąsiedztwie dworca PKP, dlatego niemal 
wprost z pociągu możemy wejść do żółto-biało-zielonego 
pojazdu. Flotę komunikacyjną tworzy 89 autobusów, w tym 
43 elektryczne kursujące na 29 liniach!

Zielonogórski Rower Miejski 
Od marca do listopada dostępnych jest 400 rowerów, w tym 
rowery cargo oraz tandemy. Wynajem jest prosty. Możesz 
wypożyczyć rower miejski bezpośrednio na jednej z 40 stacji 
lub przez aplikację na Android lub iOS. Pierwsze 20 minut jest 
bezpłatne! 

Hulajnogi elektryczne 
Żeby korzystać z hulajnóg elektrycznych w Zielonej Górze 
należy pobrać aplikację na telefon. Opłata wstępna przy reje-
stracji wynosi 25 zł. Koszt opłaty startowej to 2 zł. Później za 
każdą minutę jazdy lub postoju zapłacimy 0.50 zł. Hulajnogi, 
w przeciwieństwie do rowerów miejskich, nie mają swoich 
stacji. Można zostawić je w dowolnym miejscu w strefie. 

http://uz.zgora.pl
https://visitzielonagora.pl/komunikacja-miejska
https://visitzielonagora.pl/zielonogorski-rower-miejski
https://www.voltscooters.pl


Sport 
i rekreacja

Centrum Rekreacyjno-Sportowe 
Wolny czas aktywnie można spędzić w CRS, gdzie znajduje 
się hala widowiskowo-sportowa na 5 tysięcy osób, w której 
odbywają się liczne imprezy sportowe i kulturalne na świa-
towym poziomie. Znajduje się tam również część basenowa 
m.in. z 8-torowyn basenem o długości 25 m, jedną z najdłuż-
szych w Polsce zjeżdżalni rurowych o długości 210 m i balo-
nem wodnym. Do części basenowej przylega strefa spa.

Wojewódzki Ośrodek  
Sportu i Rekreacji 
Ośrodek, na terenie którego odbywają się zawody Pucharu 
Świata w pięcioboju nowoczesnym z pewnością przyciągnie 
niejednego studenta. Pływanie, jazda konna, strzelectwo, to 
zaledwie początek listy sportów, które można tu uprawiać.

Trasy rowerowe 
Malowniczy krajobraz i liczne ścieżki rowerowe sprawią, że 
po zajęciach chętnie wsiądziecie na rower i wybierzecie się 
poza miasto. Dzięki rozbudowanej i wciąż powiększającej się 
sieci dróg rowerowych, z powodzeniem zaplanujecie swoją 
wycieczkę, uwzględniając w niej najciekawsze punkty na tu-
rystycznej mapie okolic Zielonej Góry.

Szlaki Nordic Walking 
Szlaki z pewnością Was zachwycą. Zwłaszcza, jeśli wybie-
rzecie się na Wzgórza Piastowskie, które nie bez powodu 
odwiedzane są przez miłośników spacerów z kijkami. Kilka-
naście świetnie oznakowanych tras poprowadzi Was przez 
malownicze tereny Zielonej Góry.

http://uz.zgora.pl
https://www.mosir.zgora.pl/centrum-rekreacyjno-sportowe
http://www.drzonkow.pl/PL/426/Dla_Ciebie_i_Rodziny
http://www.drzonkow.pl/PL/426/Dla_Ciebie_i_Rodziny
https://visitzielonagora.pl/dla-aktywnych/trasy-rowerowe
https://visitzielonagora.pl/dla-aktywnych/zielona-gora-pieszo/


Aeroklub Ziemi Lubuskiej 
W Przylepie działa jeden z 46 oddziałów Aeroklubu Polskiego. 
To tutaj jedną ze swoich baz ma słynna grupa akrobacyjna „Żela-
zny”. Poza podziwianiem podniebnych pokazów, można tu także 
skoczyć ze spadochronem lub nauczyć się pilotażu. To również 
świetne miejsce na piknik czy na obserwacje zachodów Słońca!

Ogród Botaniczny
Nieopodal Parku Piastowskiego znajduje się Ogród Botanicz-
ny Uniwersytetu Zielonogórskiego, którym uczelnia zarządza 
merytorycznie, edukacyjnie i naukowo. Powstał w 2007 roku 
i od tego czasu jest doskonałym miejscem na spacery i od-
poczynek np. z książką. Czynny przez cały rok. Bilety wstępu: 
ulgowy – 1 zł,  normalny – 2 zł. Grupy zorganizowane mogą 
zwiedzać  Ogród z przewodnikiem.

Kultura 
i rozrywka

Możesz zostać kibicem  
i oglądać na żywo mecze:
Klubu Koszykarskiego / wielokrotnego mistrza 
Polski / ENEA Zastal BC Zielona Góra, grające-
go w ekstraklasie.

Klubu Żużlowego / wielokrotnego drużynowe-
go mistrza Polski / drużyny najlepszej ligi świa-
ta PGE Ekstraliga / Falubaz Zielona Góra.

Drużyny Futbolu amerykańskiego / WATAHA 
Zielona Góra. 

Wybierz się na spacer po jednym z najdłuższych ciągów space-
rowych w Polsce. Kolorowe kamienice, liczne kawiarenki i zabaw-
ne figurki bachusowe sprawią, że zostaniesz na dłużej. A po zwie-
dzaniu miasta wkręć się w niezapomnianą imprezę – znajdziesz 
tu dyskoteki oraz klimatyczne puby z bogatą ofertą artystyczną. 
Polecamy też wizyty w miejscach kultury na mapie Zielonej Góry: 
Lubuski Teatr
Filharmonia Zielonogórska 
ZOK Amfiteatr 
Galeria BWA

WIĘCEJ O ATRAKCJACH NASZEGO MIASTA ZNAJDZIECIE POD 

ADRESEM: HTTPS://VISITZIELONAGORA.PL

Sport 
i rekreacja

http://www.basketzg.pl/
https://azl.pl
http://www.obuz.robia.pl
http://uz.zgora.pl
https://zuzel.falubaz.com/
https://www.ligafa.pl/team/wataha-zielona-gora
http://www.basketzg.pl
https://zuzel.falubaz.com
https://www.ligafa.pl/team/wataha-zielona-gora
https://www.ligafa.pl/team/wataha-zielona-gora
http://teatr.zgora.pl
http://filharmoniazg.pl/
https://zok.com.pl
http://bwazg.pl
https://visitzielonagora.pl/

