
 
 

Wyk a z  o p i s a n yc h   
r o ś l i n :  

Ścieżka 
edukacyjna 

Śladami  
Linneusza 
stworzona 

przez uczniów  
Zespołu Szkół  

Dwujęzycznych  
w Żmigrodzie 

Azalia pontyjska 
Bluszcz pospolity 

Brzoza brodawkowata 
Buk zwyczajny  
Cis pospolity 
Dąb błotny 

Dąb szypułkowy  
Głóg dwuszyjkowy  

Grab pospolity 
 Hortensja ogrodowa 

Jabłoń kwiecista 
Jesion wyniosły 

Kasztanowiec czerwony 
Katalpa zwyczajna 

Klon jawor 
Klon pospolity 

Lipa drobnolistna 
Modrzew europejski  

Olsza czarna  
Robinia akacjowa 
Śnieguliczka biała 

Trzmielina pospolita  
Wiąz szypułkowy 
Wierzba pospolita  
Złotokap pospolity  

In the school year 2013/2014 
while working on the project 
"In the Footsteps of Linnaeus” 
students of the Bilingual 
S c h o o l  C o m p l e x  
In Żmigród designed an 
educational path located  
in the Palace and Park  
Complex in Żmigród. There 
you can find 25 small boards  
containing information and  
interesting facts about plants 
that grow in the nearest area. 
Every year  the path will be 
enriched with new boards.  

 

You are welcome to visit 
our educational path even 

today! 



W roku szkolnym 2013/2014 
uczniowie Zespołu Szkół  
Dwujęzycznych w Żmigrodzie 
zapro jek towa l i  śc ieżkę  
edukacyjną w ramach  
projektu „Śladami Linneusza”. 
Ścieżkę znajdującą się  
w  Ze spo le  P a łac o wo 
-Parkowym  w Żmigrodzie 
t w o r z y  2 5  t a b l i c z e k  
zawierających informacje  
i ciekawostki dotyczące  
rosnących wokół roślin.  
Każdego roku ścieżka będzie 
się rozwijać i wzbogacać  
o nowe tabliczki.  

 

Zapraszamy na naszą 
ścieżkę edukacyjną  

już dziś! 

Przebieg  
ścieżki  

edukacyjnej  

Im Schuljahr 2013/2014  
haben Schüler vom Maciej-
Rataj-Gymnasium in Żmigród 
im Rahmen des Projektes 
Carl von Linné auf der Spur 
einen Lehrpfad entworfen. 
Dieser Lehrpfad, der sich  
im Palast-Park-Komplex  
befindet, besteht aus 25  
Tafeln, die Informationen  
und interessante Details über  
die hiesigen Pflanzen geben. 
Im Laufe der kommenden 
Jahre wird der Lehrpfad  
wei te r  entwickel t  und  
um neue Tafeln bereichert.  

 
Wir laden Sie herzlich ein, 

den Lehrpfad  
zu besichtigen!  


