
SZKOLNA ŚCIEŻKA 
SPACEROWO-
EDUKACYJNA 
pod hasłem
„ŚCIEŻKA 
POZYTYWNEJ 
ENERGII”

- TAJEMNICZY ŚWIAT-



Pierwszy 
przystanek 
„RAWA”

Rzeka Rawa to największy prawobrzeżny dopływ rzeki Brynicy. Jej
źródła znajdują się w stawie Marcin w Rudzie Śląskiej - Chebziu.
Zlewnia rzeki obejmuje teren o powierzchni około 90 km². Sama rzeka
rozciąga się na odcinku 19,4 km. Przepływa kolejno przez miasta:
Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, Katowice i Mysłowice.
Wzdłuż potoku urządzone są Bulwary Rawy, a powstanie ich
przyczyniło się do oczyszczenia wód i przywrócenia życia
biologicznego. Można spotkać tam pływające kaczki krzyżówki.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bulwar
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBycie


Przystanek drugi –
„BULWARY RAWY”

Bulwary Rawy w Katowicach
wypiękniały. 

To wszystko udało się, dzięki
projektowi Jagody Woźny
zatytułowanym "Świadomość wody". 
Powstała ścieżka stworzona z 40 
osobnych obrazów, w których
poukrywane są liczne naukowe
ciekawostki na temat wody .



Ścieżka ma zainteresować przechodniów i 
przyciągając ich uwagę odsłonić przed nimi 
tajemnice wody, jako kluczowej dla nas 
substancji. Poopowiadać trochę o ekologii i 
środowisku. Przypomnieć, że woda jest bardzo 
ważna w naszym życiu. Jak wiadomo, otacza 
nas, jest w ciałach. Cały świat jest na niej oparty



Przystanek trzeci –
„Aleja drzew polskich”



Wierzba Iwa



Jarząb 
pospolity

Jarząb pospolity (Sorbus
aucuparia) nazywany 
też jarzębiną to 
nieduże drzewo należące do 
rodziny różowatych 
(Rosaceae). Jarząb występuje 
na znacznym obszarze Azji i 
Europy, w tym również w 
Polsce, gdzie uznawany jest 
za gatunek rodzimy.

Jarząb pospolity to szybko 
rosnące, niewielkie drzewo, 
osiągające ok. 8-12 m 
wysokości.



Wiąz pospolity

Wiąz polny to drzewo
osiągające do 40 m wysokości o 

gęstej i rozłożystej koronie. 
Jego pędy mają

charakterystyczny, 
zygzakowaty kształt, często

pokryte są listewkami
korkowymi. Liście są

odwrotnie jajowate, u nasady
klinowate, na brzegach

pojedynczo lub podwójnie
piłkowane. Owoce wiązu to 

oskrzydlone orzeszki osadzone
na krótkich szypułkach.



Dąb 
szypułkowy



Grab pospolity

Grab pospolity to wysokie
drzewo o szerokiej i gęstej
koronie, jajowatego pokroju. 
Osiąga do 20-30 m wysokości. 
Bardzo często drzewo tworzy
kilka pni, które spiralnie się
skręcają. Kora jest gładka, 
popielatoszara, miejscowo ze 
smugami.



Klon pospolity

To bardzo popularne drzewo
parkowe oraz osiedlowe. Ze 

względu na charakterystyczny
wygląd liści jest bardzo łatwo
rozpoznawalne. Jesienią klony

przybierają piękne kolory, 
najpierw żółte a później

czerwone. Ze skrzydlaków
klona dzieci często robią sobie

„noski”, gdyż po wyjęciu
nasiona skrzydełko można

nakleić sobie na nos.



Klon jawor                                                Klon polny



Przystanek czwarty
– „Labirynt”



Przy siedzibie NOSPR  oprócz labiryntu jest   
też niewielki amfiteatr, sporo ławek, drzew, 

trawniki i uruchomiona  fontanna.



Międzynarodowe Centrum 
Konferencyjne w 
Katowicach to nowoczesny, 
wielofunkcyjny obiekt o 
funkcji wystawienniczo-
konferencyjnej.  
Bryła budynku jest 
prostym, 
prostopadłościennym
gmachem, który został
przecięty na dwie części
szczeliną, o nieregularnym
kształcie. Powstała w ten 
sposób zielona dolina, 
pokryta trawą, odtwarza
historyczny bieg drogi na
Bogucice, a schodzące ku
ziemi dachy tworzą zupełnie
nową przestrzeń publiczną. 
Fasada gmachu jest 
przeszklona, od zewnątrz
pokryta jest czarną, 
ażurową siatką z ciętej
blachy, jej kolor przywodzi
na myśl kopalnianą
przeszłość okolicy.



• Zmęczeni, ale zachwyceni
wróciliśmy do szkoły. 

• Byliśmy tak blisko, a 
zobaczyliśmy tak dużo. 

• Jesteśmy mile zaskoczeni, 
jak wiele ciekawych miejsc
jest w Katowicach.

• Naszą ścieżkę pokonamy
jeszcze wiele razy i
pokażemy ją innym.


