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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO „TILIA”  

W ROKU 2007 
 

 

1. DANE STOWARZYSZENIA 

 

1.1. nazwa organizacji: 

 

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” 
 

1.2. siedziba i adres: 

 

ul. Bydgoska 7; 87 – 100 Toruń 
  

1.3. wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym  

 

- data rejestracji w KRS: 16. 07. 2001 r. 

- data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 19. 07. 2004 r. 

- nr KRS 0000028517 

 

1.4. numerem identyfikacyjnym w systemie REGON 

 

- REGON 870341405   

 

1.5. członkowie zarządu organizacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze 

sądowym i adres zamieszkania): 

 

- imię i nazwisko: Zbigniew Szcześniak – Prezes 

- adres zamieszkania: ul. Stodólna 6; 87 – 600 Lipno 

 

1.6. cele statutowe organizacji: 

 

1) krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury ekologicznej, 

 

2) działanie na rzecz podnoszenia świadomości nt. zagrożeń i ochrony środowiska, 

 

3) propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia, 

 

4) ochrona praw i interesów osób chcących żyć w czystym środowisku, 

 

5) propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej i polityki ochrony środowiska w 

Unii Europejskiej, 

 

6) propagowanie wiedzy w zakresie historii narodowej, 

 

7) kultywowanie tradycji miejscowej, regionalnej i narodowej. 

 

 

 

 

 

 



2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

 

OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNEJ  

Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu 

 

W 2001 roku Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Ogrodem Zoobotanicznym w 

Toruniu w celu powołania i uruchomienia profesjonalnie działającego ośrodka edukacji 

ekologicznej. Ośrodek ten jest jednostką strukturalną Ogrodu. Działalność edukacyjna 

Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznej z jednej strony opiera się o wykorzystanie 

zasobów przyrodniczych Ogrodu i na potencjale ludzkim TSE „Tilia” z drugiej strony.   

Celem funkcjonowania Ośrodka jest, poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, 

wychowawczej i rekreacyjnej, wpływanie na stan środowiska przyrodniczego Torunia oraz 

propagowanie idei zrównoważonego rozwoju gminy wśród mieszkańców miasta jak i całego 

regionu. 

Realizacja przedsięwzięcia polega na: 

- opracowywaniu, a następnie realizacji zajęć dydaktycznych dla zorganizowanych grup 

przedszkolnych, szkolnych, studentów i nauczycieli; 

- organizowaniu konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych o tematyce przyrodniczej; 

- organizowaniu przedsięwzięć o charakterze kulturalno – oświatowym. 

 

Zestawienie danych dotyczących przedsięwzięć edukacyjnych  zrealizowanych w 

Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu w 

I kwartale 2007 r. 

1.  Koordynacja i kontrola nad działalnością TSE „TILIA” realizowaną w ramach Ośrodka 

    Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej: 

• sporządzenie sprawozdań z działalności Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – 

Ekologicznej za miesiące grudzień 2006 – luty 2007 r. 

• sporządzenie dla Prezydenta Miasta Torunia (GFOŚiGW w Toruniu) rocznego 

sprawozdania za 2006 roku z działalności Ośrodka 

• opracowanie nowych zakresów obowiązków dla dydaktyków Ośrodka, w związku ze 

zmianą składu osobowego pracowników TSE 

• opracowanie miesięcznych harmonogramów pracy Ośrodka 

 2. Udział w ogólnopolskiej akcji pn. III Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach, 27 i 

28 stycznia 2007 r.;  

      A. Promocja ogólnopolskiej akcji oraz plenerowej imprezy wśród torunian  

      B. Organizacja imprezy plenerowej na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w formie 

          Ornitologicznego Stoiska Obserwacyjnego (OSO) 

      C. Konkurs fotograficzny pt. „Zimowe liczenie ptaków w obiektywie - Toruń” 

 3. Organizacja konkursu ekologiczno - plastycznego z cyklu „Przestrzenie przyrody”, 

     zatytułowanego „Drzewo”; 

- ogłoszenie i promocja II edycji konkursu  
- przyjmowanie i rejestracja prac zgłaszanych na konkurs  

4. Kampania ornitologiczna pt. „SPRING ALIVE – Na Skrzydłach Wiosny”; realizacja 

europejskiej akcji przy ścisłej współpracy z OTOP; 

5. Galeria Sztuki Przyrodniczej – realizacja edukacji ekologicznej poprzez sztukę; 

A. Wystawa malarstwa pt. „Błonia nadwiślańskie Torunia” autorstwa studentów I 

     roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK 

B. Uroczystość przekazania prac malarskich na rzecz Urzędu Miasta Torunia 

C. Wystawa zdjęć II edycji konkursu pn. „Przyrodniczy Toruń w obiektywie”  

D. Szkoła Kolorowania Ptaków dla najmłodszych dzieci  

E. Wystawa prac fotograficznych laureatów konkursu pt. „Zimowe liczenie ptaków w 

    obiektywie - Toruń” 

F. Wystawa prac fotograficznych laureatów konkursu pt. „Osobliwości przyrodnicze 



    w moim otoczeniu” zorganizowanego przez LOP w 2006r.  

G. Zabieganie o bezpłatne pozyskanie wystawy 

6. Kampanie informacyjno-edukacyjne Ośrodka w formie eksponowanych tablic;  

A „Różnorodność gatunkowa i ochrona płazów krajowych”  

B „Powstrzymać wiosenne wypalanie traw”  

C „Fenologiczne pory roku” i „Kwiaty wczesnej wiosny”  

7. V edycja konkursu na najlepiej sporządzony zielnik z cyklu „Zielony pamiętnik” pt.  

      „Jesienne barwy liści”; - spotkanie podsumowujące  

8. Współpraca z instytucjami – Pracownia Dydaktyki Wydziału BiNoZ UMK w Toruniu;  

      - podjęcie w Ogrodzie i przeprowadzenie w dniach 15-16.01’07 zajęć edukacyjnych  dla  

      studentów IV roku biologii i ochrony środowiska UMK  

9. Staże zawodowe i praktyki studenckie w Ośrodku EP-E; 

opieka merytoryczna nad przebiegiem praktyki studenckiej studenta II roku pedagogiki 

UMK w Toruniu   

10. Materiały i pomoce dydaktyczne; 

      - modyfikacja karty pracy tematu „W ptaszarni” 

11. Inwentaryzacja zasobów materiałowych Ośrodka EP-E;  

     - inwentaryzacja zasobów biblioteki  

12. Modyfikacja kalendarza imprez planowanych na 2007 rok w ramach zadania pt. 

      „Prowadzenie edukacji ekologicznej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznej  

      Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu”  

13. Zadania zlecone przez dyrektora OZB;  

A. Bieżąca aktualizacja internetowej strony OZB www.zoo.torun.pl 

B. Wykonanie legendy do nowego planu sytuacyjnego Ogrodu  

C. Opracowanie tabliczki informacyjnej „Zasady obchodzenia się ze zwierzętami”  

14. Sporządzanie dokumentacji dot. działalność OEP-E;  

sfotografowanie zasobów Ogrodu Zoobotanicznego i zrealizowanych przedsięwzięć  

15. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w oparciu o     

opracowane scenariusze i materiały; 

16. Archiwizacja dokumentacji OEP – E OZB 

 

Zestawienie danych dotyczących przedsięwzięć edukacyjnych  zrealizowanych w 

Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Ekolo0gicznej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu w 

II kwartale 2007 r. 

1. Koordynacja i kontrola nad działalnością TSE „TILIA” realizowaną w ramach 

Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej:  

• sporządzenie sprawozdań z działalności Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – 

Ekologicznej za miesiące marzec 2006 – maj 2007 r.  

• sporządzenie dla Prezydenta Miasta Torunia (GFOŚiGW w Toruniu) 

sprawozdania z działalności Ośrodka za I kwartał 2007 roku;  

• opracowanie miesięcznych harmonogramów pracy Ośrodka  

2. Konkurs fotograficzny pn. „Drwęca – rzeka dziewicza i piękna”, związany z 

obchodami „XXIII Dni Drwęcy” w Toruniu w ramach współpracy z WŚiZ UMT;   

- przyjmowanie zdjęć zgłaszanych do konkursu  

- obsługa organizacyjno– techniczna uroczystości wręczenia nagród 

- przygotowanie sprawozdania z realizacji konkursu 

- przygotowanie projektu folderu informacyjnego 

3. Udział w VII Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki  

4. „Wieczór marzeń w Zoo” – międzynarodowa kampania ogrodów zoologicznych pt. 

„Dreamnight at the zoo”, w formie wieczornego pikniku dla dzieci kalekich i 

chronicznie chorych;   

5. Konkurs ekologiczno-plastyczny z cyklu „Przestrzenie przyrody”, zatytułowany 

„Drzewo”  



6. VI edycja konkursu na najlepiej sporządzony zielnik z cyklu „Zielony pamiętnik”              

pt. „Rośliny ruderalne”. 

7. VIII edycja konkursu pt. „Toruń Ogrodem” na najlepiej urządzone i utrzymane tereny 

zieleni w mieście, pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia  

8. Galeria Sztuki Przyrodniczej – realizacja edukacji ekologicznej poprzez sztukę;  

• Wystawa prac fotograficznych laureatów konkursu pt. „Zimowe liczenie ptaków w 

obiektywie - Toruń” 

• Wystawa prac fotograficznych laureatów konkursu pt. „Osobliwości przyrodnicze 

w moim otoczeniu” organizowanego przez LOP 

• Wystawa prac plastycznych laureatów i osób wyróżnionych w konkursie pt. 

„Przestrzenie Przyrody – Drzewo” 

• Wystawa fotogramów autorstwa pana Piotra Stolkowskiego pt. „Dwa pałace, z 

których jeden nie miał szczęścia” 

9. Kampania ornitologiczna pt. „SPRING ALIVE – Na Skrzydłach Wiosny”; realizacja 

europejskiej akcji przy ścisłej współpracy z OTOP; 

10. Obchody w Toruniu Międzynarodowego Dnia Ptaków;  

- poprowadzenie porannego spaceru ornitologicznego dla torunian 

11. Obchody w Toruniu Światowego Dnia Ptaków Wędrownych;  

12. Program powszechnej edukacji środowiskowej pn. Integracyjne Spacery 

Ornitologiczne w Toruniu 

13. Świtówka na terenie Parku Miejskiego przy ul. Bydgoskiej;  

14. Zmierzchówka na terenie Parku Miejskiego przy ul. Bydgoskiej;  

15. Sporządzanie dokumentacji dot. działalność OEP-E;  

sfotografowanie zasobów Ogrodu Zoobotanicznego i zrealizowanych przedsięwzięć 

16. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w oparciu o     

opracowane scenariusze i materiały 

17. Archiwizacja dokumentacji OEP – E OZB 

18. Bieżąca aktualizacja internetowej strony OZB www.zoo.torun.pl 

 

Zestawienie danych dotyczących przedsięwzięć edukacyjnych  zrealizowanych w 

Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Ekolo0gicznej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu w 

III kwartale 2007 r. 

1. Koordynacja i kontrola nad działalnością TSE „TILIA” realizowaną w ramach Ośrodka 

Edukacji Przyrodniczo - Ekologicznej: 

• sporządzenie sprawozdań z działalności Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – 

Ekologicznej za miesiące czerwiec 2007 – sierpień 2007 r.   

• sporządzenie dla Prezydenta Miasta Torunia (GFOŚiGW w Toruniu) sprawozdania z 

działalności Ośrodka za II kwartał 2007 roku 

• opracowanie miesięcznych harmonogramów pracy Ośrodka  

2. Konkurs fotograficzny pn. „Drwęca – rzeka dziewicza i piękna”, związany z obchodami 

    „XXIII Dni Drwęcy” w Toruniu; w ramach współpracy z WŚiZ UMT; 

    - obsługa organizacyjno – techniczna uroczystości wręczenia nagród 

    - praca nad projektem folderu albumowo - informacyjnego 

4. VIII edycja konkursu pt. „Toruń Ogrodem” na najlepiej urządzone i utrzymane tereny 

    zieleni w mieście, pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia; 

5. Wakacyjna Kampania Edukacyjna pn. „Ogród widziany oczami dziecka”; 

6. Współpraca z instytucjami – Fundacja na Rzecz Rozwoju „Impuls”  

7. Akcja „Sprzątanie Świata”; krajowa inauguracja akcji w Toruniu;  

8. Miejska kampania „Europejski Dzień bez Samochodu” w Toruniu; 

    - kompleksowa organizacja kampanii 

9. Galeria Sztuki Przyrodniczej – realizacja edukacji ekologicznej poprzez sztukę; 

• Wystawa prac fotograficznych laureatów konkursu pt. „Drwęca – rzeka dziewicza i 

piękna”  



• Wystawa prac plastycznych autorstwa podopiecznych Pracowni Rozwijania 

Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu pt. „I widział Bóg, że były dobre” 

10. Kampania warsztatowo-edukacyjna pt. „Toruński Ornitolog to Ja”; 

11. Obchody Europejskich Dni Ptaków w Toruniu;  

12. Festyn rodzinny OZB pt. „Skarby Ameryki Południowej”; 

13. Zadania zlecone przez Dyrektora OZB; 

     - tłumaczenie dokumentacji oraz bieżącej korespondencji z członkami komisji EAZA 

14. Bieżąca aktualizacja internetowej strony OZB www;zoo.torun.pl  

15. Sporządzanie dokumentacji dot. działalność OEP-E:  

sfotografowanie zasobów Ogrodu Zoobotanicznego i zrealizowanych przedsięwzięć 

16. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w oparciu o 

opracowane scenariusze i materiały 

17. Archiwizacja dokumentacji OEP – E OZB 

 

Zestawienie danych dotyczących przedsięwzięć edukacyjnych  zrealizowanych w 

Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Ekolo0gicznej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu w 

IV kwartale 2007 r 

1. Koordynacja i kontrola nad działalnością TSE „TILIA” realizowaną w ramach 

Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej; 

• opracowanie miesięcznych harmonogramów pracy Ośrodka   

• sporządzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – 

Ekologicznej za miesiące 09-12. 2007 r.  

• sporządzenie dla Prezydenta Miasta Torunia (GFOŚiGW w Toruniu) 

sprawozdania za III kwartał 2007 roku z działalności OEP-E  

• poszukiwanie i rozmowy z kandydatami do pracy w Ośrodku  

• opracowanie kalendarza imprez planowanych na 2008 rok 

2. Miejska kampania pt. „Europejski Dzień bez Samochodu” w Toruniu;  

- uroczyste podsumowanie kampanii szkolnej EDbS w Toruniu  

3. Jesienna edycja kampanii pt. „Toruński Ornitolog to Ja”, akcja pn. „Pożegnanie 

ptaków przez przedszkolaków”;  

A. Prowadzenie zajęć warsztatowych dla grup dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym na terenie Parku Miejskiego na Bydgoskiej  

B. Opracowanie materiałów dokumentacyjno-informacyjnych 

4. Obchody Europejskiego Dnia Ptaków w Toruniu;    

5. V edycja konkursu na najlepiej sporządzony zielnik z cyklu „Zielony pamiętnik” pt. 

„Rośliny ruderalne” 

- przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłaszanych prac  

      - obsługa organizacyjno – techniczna spotkania podsumowującego kampanię 

- sporządzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego 

6. Projekt ochrony kasztanowców w Toruniu przed motylem - szrotówkiem kasztanowco 

- wiaczkiem, pt. „Ochrońmy nasze kasztanowce”; miejska kampania grabienia liści 

kasztanowców organizowanego przy współpracy z UMT i Gazetą Wyborczą – 

Redakcja Toruń  

7. Galeria Sztuki Przyrodniczej – realizacja edukacji ekologicznej poprzez sztukę;  

A. Wystawa prac plastycznych autorstwa podopiecznych Pracowni Rozwijania 

Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu pt. „I widział Bóg, że były 

dobre”  

            B. Wystawa prac fotograficznych autorstwa rodziny państwa Kosowiczów pt. 

                 „Zatrzymaj się na chwilę”  

            C. Wystawa fotografii autorstwa Paolo Volponi pt. „Ostatnie dzikie konie w 

                 Polsce” 

            D. Wystawy fotografii autorstwa Aldony Nocnej pt. „Między Wisłą a Tążyną”  

8. Impreza: VIII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki; 



- wypełnienie i złożenie formularzy aplikacyjnych 

9. Współpraca z instytucjami – Wydział Zdrowia i polityki Społecznej UMT;  

      uczestnictwo w organizacji rajdu turystycznego toruńskich  placówek oświatowych 

      pn. „Październik 2007 – miesiąc wolny od uzależnień”;  

10. Współpraca z instytucjami – Hortus botanicus Leiden (Holandia): 

      - zorganizowanie w Ogrodzie spotkania z przedstawicielem /Gerda van Uffelen/ 

     Hortus Botanicus Leiden oraz instytucji edukacyjnych funkcjonujących w Holandii;  

11. Współpraca z instytucjami – Towarzystwo Botaniczne UMK w Toruniu 

      - zorganizowanie spotkania kierownika Ogrodu Botanicznego UMK z 

        przedstawicielem Ogrodu Botanicznego – Hortus Botanicus Leiden w Holandii;  

      - zorganizowanie dla studentów na Wydziale BiNoZ UMK prezentacji przez Gerdę 

        van Uffelen historii i działalności Hortus Botanicus Leiden   

12. Współpraca z włoskim fotografem i przyrodnikiem - Paolo Volponi; 

A. zorganizowanie pokazu fotografii przyrodniczej pt. „Polska przyroda w oczach 

włoskiego fotografa”  

B. zorganizowanie przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Biologów 

UMK  pokazu fotografii przyrodniczej oraz premierowej projekcji filmu 

dokumentalnego pt. „Dzika dusza konika polskiego” 

13. Współpraca z instytucjami – Fundacja na Rzecz Rozwoju „Impuls” w Toruniu  

      - szkolenie dla dydaktyków Ośrodka pt. „Praca dydaktyczna z dzieckiem 

      niepełnosprawnym fizycznie, sensorycznie i intelektualnie” 

14. Opracowanie materiałów dydaktycznych w formie nowych scenariuszy zajęć 

tematycznych dla Ośrodka;  

      15. Materiały i pomoce dydaktyczne;  

- przygotowanie projektów, nadruk i powielenie płyt DVD z materiałem 

dokumentalno- edukacyjnym  

16. Zadania zlecone przez dyrektora OZB:  

- materiały związane z akcesją do EAZA;  

            - materiały tekstowo - graficzne dla OZB;  

17. Sporządzanie dokumentacji dot. działalność OEP-E;  

sfotografowanie zasobów Ogrodu Zoobotanicznego i zrealizowanych przedsięwzięć  

18. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w oparciu o 

      opracowane scenariusze i materiały 

19. Archiwizacja dokumentacji OEP – E OZB 

20. Bieżąca aktualizacja internetowej strony OZB www.zoo.torun.pl 
 

4. Wymierne rezultaty realizacji zadania (odpowiednio do oferty organizacji 

pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej/*) 
 

W ramach realizowanego programu edukacyjnego. w zajęciach dydaktycznych prowadzonych 

w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznego w Toruniu wzięło udział: 

-  od 1 stycznia do 31 marca 2366 dzieci i młodzieży (uczniów przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjalnych), co razem daje 4762 osobo/godzin, 

- od 1 kwietnia do 30 czerwca 4559 dzieci i młodzieży (uczniów przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjalnych), co razem daje 9099  osobo/godzin, 

- od 1 lipca do 30 września 704 dzieci i młodzieży (uczniów przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjalnych), co razem daje 1650 osobo/godzin, 

- od 1 października do 31 grudnia wzięło udział 4196 dzieci i młodzieży (uczniów 

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych), co razem daje 8363 osobo/godzin.  

Ponadto uczniowie licznie brali udział w imprezach i konkursach. 
 

 

 



W ramach realizowanego programu edukacyjnego, w 2007 roku w zajęciach 

dydaktycznych prowadzonych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznej wzięło 

udział 11825 uczestników (uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 

nauczycieli i studentów). Po uwzględnieniu czasu trwania zajęć dydaktycznych dla 

poszczególnych grup szkoleniowych - otrzymano wartość 23874 osobo-godzin.  

 

 

SZKOŁA LEŚNA NA BARBARCE 

 

Powołanie Szkoły Leśnej wynikało z potrzeby zagospodarowania zaniedbanego 

chociaż ciekawego pod względem przyrodniczym kompleksu leśnego znajdującego się na 

obrzeżach miasta Torunia. Szkoła Leśna, która powstała w 2004 roku, docelowo ma  stanowić 

kompleks rekreacyjno – edukacyjny. Wykorzystując uwarunkowania przyrodnicze i 

historyczne terenu Szkoła Leśna oferuje zajęcia edukacyjne nie tylko z zakresu ekologii, 

ochrony środowiska, ochrony przyrody ale również o tematyce historycznej i patriotycznej. 

W 2007 roku Stowarzyszenie ponownie przystąpiło do konkursu na prowadzenie 

edukacji ekologicznej w Szkole Leśnej na Barbarce ogłoszonego przez Prezydenta Miasta 

Torunia. Na mocy umowy z 14 grudnia 2006 r. kontynuuje wcześniej wyznaczone zadania.  

 

W ramach realizowanego programu edukacyjnego, w 2007 roku w zajęciach dydaktycznych 

prowadzonych w Szkole Leśnej na Barbarce wzięło udział 5 735 uczestników (uczniów 

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nauczycieli) z województwa 

kujawsko - pomorskiego. Po uwzględnieniu czasu trwania zajęć dydaktycznych dla 

poszczególnych grup szkoleniowych - otrzymano wartość 20 610,5 osobo-godzin. 

Program realizowany jest dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 

Gminnego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego oraz Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej w ramach Rządowego 

Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miasta Toruń,  Powiatowego Urzędu 

Pracy dla Miasta Torunia. 

 

Zrealizowano również szereg imprez o charakterze kulturalno – oświatowym. 

 

Zestawienie danych dotyczących przedsięwzięć edukacyjnych  zrealizowanych w Szkole 

Leśnej na Barbarce w I i II kwartale 2007 r. 

1) Zorganizowanie Dnia Otwartego na Barbarce dla mieszkańców Torunia /01.04.07/. 

2) Przygotowanie oferty na ferie zimowe pn. „Białe wakacje” dla dzieci i młodzieży 

uczestniczącej w półkoloniach organizowanych przez toruńskie szkoły i placówki 

dydaktyczno – wychowawcze /15-26.01.07/. 

3) Zorganizowanie akcji pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” dla uczniów 

toruńskich szkół na terenie Osady Leśnej Barbarka /marzec-maj 2007/. 

4) Zorganizowanie imprezy pn. „Wielkanoc na Barbarce” dla mieszkańców Torunia /08-

09.04.07/ 

5) Realizacja projektu pn. "Czuję, widzę, dotykam, poznaję” /konkursy, szkolenia, zajęcia, 

podsumowanie /współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej 

w ramach FIO /luty-czerwiec 2007/. 

6) Zorganizowanie akcji sprzątania lasu Barbarki pn. „Barbarki sprzątanie na wiosny 

przywitanie” przez dzieci i młodzież toruńskich szkół przy udziale Nadleśnictwa Toruń 

/12-13.04.07/. 

7) Ogłoszenie konkursu na fotografię pn. „Rośliny i zwierzęta chronione” dla uczniów ze 

szkół woj. kuj – pom., współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu /marzec-

listopad 2007/ 

8) Zorganizowanie imprezy pn. „Pracowita Pszczoła” dla mieszkańców Torunia /01.05.07/. 



9) Zorganizowanie pikniku historyczno-ekologicznego pn. „1521 – Król Zygmunt Stary na 

Barbarce” dla mieszkańców Torunia, współfinansowanego ze Środków Urzędu 

Marszałkowskiego w Toruniu /06.05.07/ 

10) Zorganizowanie wraz ze Szkołą Podstawową nr 9 oraz Kołem SKKT nr 2 rajdu 

turystycznego dla uczniów Zespołu Szkół nr 9 w Toruniu /08.05.07/. 

11) Zorganizowanie wraz z Fundacją Światło imprezy pn. „Pola Nadziei – rajd rowerowy na 

Barbarce” / 12.05.07/. 

12) Zorganizowanie wraz z Zespołem Szkół nr 9 i Ligą Ochrony Kraju IV regionalnych 

obchodów „Święta polskiej Niezapominajki”/15.05.07/ 

13) Przygotowanie wspólnie z parafią  św. Antoniego w Toruniu  - III Toruńskiego Spotkania 

poprzedzającego rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Torunia 

/27.05.07/. 

14) Zorganizowanie imprezy dla dzieci i mieszkańców Torunia z okazji Dnia Dziecka pn. 

„Leśny Świat Papieru” /1.06.05/ 

15) Podsumowanie konkursu plastycznego /etap krajowy/ w ramach projektu pn. „Co młody 

konsument wiedzieć powinien?” realizowanego z Polską Zieloną Siecią, finansowanego 

ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w ramach FIO /01.06.07/ 

16) Zorganizowanie wraz ze Szkołą Podstawową nr 16 w Toruniu obchodów „Światowego 

Dnia Ochrony Środowiska” na Barbarce pod hasłem „Gorący temat – topniejące lody” 

/05.06.07/. 

17) Posumowanie projektu pn. „Czuję, widzę, dotykam, poznaję”, współfinansowanego ze 

środków Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w ramach FIO /16.06.07/ 

18) Zorganizowanie „Barbarkowego Rajdu Rowerowego” na terenie lasu Barbarki na 

dystansie 15 km w ramach  cyklu imprez rekreacyjnych pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo” 

/24.06.07/ 

19) Przygotowanie wakacyjnej oferty tematycznej dla grup zorganizowanych pn. „Lato 

pachnące lasem” 

 

Ponadto: 

- przygotowywanie nowych scenariuszy zajęć, imprez integracyjnych, 

- uaktualniane strony internetowej Szkoły Leśnej na Barbarce, 

- bieżące zarządzanie Szkołą Leśną na Barbarce, 

- pozyskiwanie funduszy, 

- dozór i udostępnianie terenu innym podmiotom, 

- udostępnianie wypożyczalni rowerów, 

- organizacja i dozór ognisk, 

- wykonywanie zadań związanych z zagospodarowywaniem Osady Leśnej Barbarka, 

 

Zestawienie danych dotyczących przedsięwzięć edukacyjnych  zrealizowanych  w Szkole 

Leśnej na Barbarce w III i IV kwartale 2007 r.  

1. Zrealizowanie oferty wakacyjnej Szkoły Leśnej na Barbarce pn. „Lato pachnące lasem” 

dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w półkoloniach organizowanych przez toruńskie 

szkoły i placówki dydaktyczno – wychowawcze /lipiec – sierpień/. 

2. Zorganizowanie warsztatów artystycznych /plener malarski/ dla mieszkańców Torunia w 

ramach projektu pn. „Kultura, sztuka, tradycja na terenie Osady Leśnej Barbarka” 

finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Toruniu  /07.07.07/. 

3. Zorganizowanie warsztatów artystycznych /wikliniarstwo/ dla mieszkańców Torunia w 

ramach projektu pn. „Kultura, sztuka, tradycja na terenie Osady Leśnej Barbarka” 

finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Toruniu  /11.08.07/. 

4. Współorganizacja imprezy pn. „DinoTrophy. Doba imprez na orientację” przy współpracy 

z Klubem Imprez na Orientację „Skarmat” /24-26.08.07/. 



5. Zorganizowanie sześciu zajęć o charakterze sportowym dla mieszkańców Torunia w 

ramach projektu pn. „Barbarka – sport, turystyka, rekreacja” finansowanego ze środków 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu  /01, 22, 29 

09.07, 13, 27 10.07, 10.11.07/. 

6. Zorganizowanie dwóch „Spotkań z historią Barbarki” dla mieszkańców Torunia w ramach 

projektu pn. „Kultura, sztuka, tradycja na terenie Osady Leśnej Barbarka” finansowanego 

ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu  

/02, 23 09.07,28 10 07/. 

7. Zorganizowanie warsztatów artystycznych /rzeźba w glinie/ dla mieszkańców Torunia w 

ramach projektu pn. „Kultura, sztuka, tradycja na terenie Osady Leśnej Barbarka” 

finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Toruniu  /08.09.07/. 

8. Prezentacja działań edukacyjnych Szkoły Leśnej na Barbarce na pikniku inaugurującym 

imprezę „Sprzątanie Świata 2007” /13.09.07/ 

9. Ogłoszenie konkursu na komiks z cyklu „Historie Leśne” pn. "Życie nocne zwierząt”  

realizowanego w ramach projektu pn. „Człowiek, środowisko, integracja” 

współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu. 

10. Zorganizowanie „Spotkań z nauką” dla mieszkańców Torunia pod hasłem „Potęga energii 

odnawialnej” /16.09.07/ w ramach projektu pn. „Człowiek, środowisko, integracja” 

współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu. 

11. Zorganizowanie wraz z Zespołem Szkół nr 9 obchodów „Święta pieczonego ziemniaka” 

/19.09.07/, 

12.  Prezentacja działań edukacyjnych Szkoły Leśnej na Barbarce na pikniku ekologicznym 

„Dzień bez Samochodu” /22.09.07/ 

13. Organizacja pikniku dla mieszkańców Torunia pn. „IV Grzybobranie na polanie” w 

ramach projektu pn. „Człowiek, środowisko, integracja” finansowanego ze środków 

WFOŚiGW w Toruniu /30.09.2007/. 

14. Podsumowanie konkursu na fotografię pn. „Rośliny i zwierzęta chronione” dla uczniów ze 

szkół woj. kuj – pom., współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu 

/09.11.2007/. 

15. Prezentacja działań edukacyjnych Szkoły Leśnej na Barbarce na Targach Eko Media w 

Poznaniu finansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu  /20- 23. 11.07/, 

16. Realizacja projektu /zajęcia warsztatowe dla grup zorganizowanych/ pn. „Poznać 

przyrodę zrozumieć siebie” finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Rządowego Projektu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich /25.11 – 

17.12. 2007/ 

17. Współorganizowanie z Klubem Maratońskim UMK „V Półmaratonu Świętych Mikołajów 

/08.12.2007/. 

18. Zorganizowanie spaceru ekologicznego dla mieszkańców Torunia pn. „Ślady i tropy 

zwierząt” w ramach projektu pn. „Poznać przyrodę zrozumieć siebie” finansowanego ze 

środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Projektu – 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich / 16.12.2007/.  

 

Ponadto: 

- przygotowywanie nowych scenariuszy zajęć, imprez integracyjnych, 

- uaktualniane strony internetowej Szkoły Leśnej na Barbarce, 

- bieżące zarządzanie Szkołą Leśną na Barbarce, 

- pozyskiwanie funduszy, 

- dozór i udostępnianie terenu innym podmiotom, 

- udostępnianie wypożyczalni rowerów, 

- organizacja i dozór ognisk, 

- wykonywanie zadań związanych z zagospodarowywaniem Osady Leśnej Barbarka, 

 



 

 

 „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń 2007” 
Szkoła Leśna na Barbarce wraz z Nadleśnictwem Toruń już po raz trzeci w okresie 

wiosennym zorganizowała akcję pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń 2007”. Celem 

akcji było zachęcenie i zaktywizowanie młodzieży do działań na rzecz ochrony środowiska i 

przyrody w swoim najbliższym otoczeniu oraz podniesienie poczucia 

współodpowiedzialności za środowisko. Akcja obejmowała dwa typy działań pierwszy to 

sadzenie drzew wokół szkół, drugi zaś to wiosenne sadzenie lasu.  

Uczniowie wykonywali metryczki, które stały się jednocześnie świadectwem ich troski o 

przyszłe pokolenie. Kopie metryczek zostały przesłane do Szkoły Leśnej na Barbarce, gdzie 

weszły w skład specjalnej kroniki pt. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” . 

Podsumowanie akcji zorganizowano 15 maja 2007 roku. 

Szacunkowa ilość osób: 2000 osób w roku 

 

„CZUJĘ, WIDZĘ, DOTYKAM, POZNAJĘ” 

Projekt „Czuję, widzę, dotykam, poznaję” finansowany jest ze środków otrzymanych od 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich. Adresowany był do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa kujawsko – pomorskiego.  Został 

rozpoczęty 1 września 2006 r. i zakończył się 15 czerwca 2007r. Celem przedsięwzięcia było 

promowanie i wprowadzenie w życie zrównoważonego rozwoju wśród społeczeństwa oraz 

poprawy poziomu świadomości ekologicznej.  

Projekt był realizowany poprzez organizację: 

• warsztatów metodycznych dla nauczycieli, 

• zajęć przyrodniczo – ekologicznych dla uczniów 

• konkursów 

TSE „Tilia” zaproponowało nauczycielom przeprowadzenie wybranych zajęć terenowych 

dostępnych  w ofercie dydaktycznej Szkoły Leśnej na Barbarce. Założono podział zajęć na: 

- realizowane przez dydaktyków Szkoły Leśnej na Barbarce na terenie Osady Leśnej 

Barbarka i okolic,  

- realizowane przez nauczyciela – koordynatora na terenie szkoły i okolic na podstawie 

przebytego warsztatu metodycznego i botanicznego oraz otrzymanych materiałów 

pomocniczych do realizacji tematów: „Rozpoznawanie roślin i drzew” oraz „Historia i 

przyroda mojej okolicy”. 

W ramach projektu uczniowie otrzymali Barbarkowy Dziennik, w którym zapisują  ważne 

zagadnienia omawiane podczas zajęć. Mogą w nich wklejać lub malować pamiątki z 

wycieczek. Po weryfikacji wypełnionych Dzienników uczestnicy otrzymają na uroczystym 

podsumowaniu Certyfikaty Młodego Przyrodnika -  warunkiem jest udział w pięciu zajęciach 

terenowych. W ramach projektu zaplanowano dwa konkursy pn. „Historia i przyroda mojej 

okolicy” na ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną oraz„Czuję, widzę, dotykam, poznaję”– mój 

zielnik”. Podsumowanie projektu wraz z finałem konkursu na zielnik zaplanowano na dzień 

16 czerwca 2007 r. na terenie Osady Leśnej Barbarka. Wówczas zostaną również wręczone 

uczestnikom projektu Certyfikaty Młodego Przyrodnika.  

 

„Barbarki sprzątanie na wiosny przywitanie”  
Szkoła Leśna na Barbarce we współpracy z Nadleśnictwem Toruń zorganizowała w dniach 

12-13 kwietnia 2007 roku coroczną akcję sprzątania lasu przez uczniów szkół gminy Toruń 

pn. „Barbarki sprzątanie na wiosny przywitanie”.  Akcja skierowana była do uczniów 

starszych klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Celem akcji było 

uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest ograniczenie antropopresji m. in. poprzez 

zmniejszenie ilości śmieci nagromadzonych w wyniku działalności człowieka. Dla 

uczestników sprzątania zostały przygotowane worki i rękawice, każdy z uczestników 



zapoznał się z regulaminem postępowania z nietypowymi śmieciami, dla każdej z grup 

szkolnych wyznaczono trasę zbierania śmieci tak aby akcją objąć jak największy obszar i 

jednocześnie obszar, na którym występuje największe nagromadzenie śmieci.  

W akcji udział wzięło 540 uczniów toruńskich szkół. 

 

Impreza pn. „Pracowita Pszczoła” 
Szkoła Leśna na Barbarce w dniu 1 maja 2007 roku od godz. 14.00 zorganizowała na 

terenie Osady Leśnej Barbarka majówkę rodzinną pn. „Pracowita Pszczoła”.  

Dla uczestników majówki została przygotowana prelekcja z pokazem nt. pszczół i ich życia, 

pszczelarstwa, pożytku płynącego z „udomowienia pszczół”. Uczestnicy majówki mogli 

obejrzeć jak wygląda ul, jak zbudowane są plastry miodu oraz obejrzeć sprzęt 

wykorzystywany w pasiece. Dla najmłodszych zorganizowano kącik pn. „Ja też mogę być 

pszczółką”, gdzie dzieci wykonywały przebranie oraz malowały buzie tak aby upodobnić się 

do pszczoły. Przygotowano stoisko z kolorowankami, młodzi artyści mogli zaprezentować 

swoje prace na zorganizowanej wystawie. Dla zainteresowanych przygotowano w 

Leśniczówce pokaz filmów przyrodniczych. W majówce rodzinnej udział wzięło ok. 500 

osób. 

 

„1521-Zygmunt Stary na Barbarce” 
Szkoła Leśna na Barbarce wraz z Toruńskim Bractwem Rycerskim oraz Muzeum 

Okręgowym w Toruniu  zorganizowała w dniu 6 maja 2007 roku na terenie Osady Leśnej 

Barbarka imprezę pn. „1521- Zygmunt Stary na Barbarce”. 

Zygmunt Stary w latach 1519-1521 podczas trwających wojen polsko-krzyżackich był 

częstym gościem miasta Torunia. W dniu 22 kwietnia 1521 roku przybył do lasów na 

Barbarce na polowanie i gościł  w istniejącej wówczas kaplicy św. Barbary znajdującej się w 

centrum Osady Młyńskiej. Podczas imprezy  mieszkańcy Torunia zostali przeniesieni w XVI 

w. i uroczystościach związanych z polowaniem królewskim. 

Na uczestników czekały liczne atrakcje min. pieczenie kiełbasek na ognisku, przejazdy 

bryczką, możliwość wybicia okolicznościowej monety, rzucenia toporkiem i podkową albo 

strzelania z łuku lub strzelby czarnoprochowej. Amatorzy malowania, wycinania i rysowania 

mogli własnoręcznie przygotować królewskie korony z papieru i malowane proporce na 

powitanie króla oraz wykonać popiersie króla z gipsu. Ponadto zorganizowano konkurs na 

młodego rycerza oraz konkurs wiedzy historycznej. Widzowie obejrzeli także pokaz mody 

średniowiecznej oraz popisy grupy cyrkowej z Lipnicy koło Brodnicy. Królewski sokolnik 

prezentował łowieckie umiejętności sokołów.  

W imprezie na terenie Osady Leśnej na Barbarce uczestniczyło 4 tys. osób. 

 

Rajd Turystyczny im. S. Jaworskiej  
W dniu 8 maja 2007 roku Szkoła Leśna na Barbarce wraz ze Szkołą Podstawową nr 9 

i Kołem SKKT nr 2 przy Zespole Szkół nr 9 w Toruniu zorganizowała Rajd Turystyczny.  

Celem rajdu było uczczenie 105 rocznicy urodzin patronki szkoły – Stanisławy Jaworskiej, 

propagowanie zdrowego stylu życia i ochrony przyrody oraz integracja uczniów poprzez 

zabawę. W ramach imprezy odbył się uroczysty apel, na którym przypomniano postać 

patronki szkoły, przemarsz do Miejsca Pamięci  Narodowej, konkurs wiedzy o życiu i 

działalności Stanisławy Jaworskiej oraz przygotowane przez Szkołę Leśną na Barbarce 

zawody sportowe. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i wyróżnienia.  

W rajdzie udział wzięło 230 uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 9 w Toruniu 

 

„Pola Nadziei - rajd rowerowy na Barbarce” 
"Pola Nadziei" to akcja charytatywna, której motywem przewodnim są żonkile - 

kwiaty symbolizujące solidarność z chorymi na raka. Pomysł przywędrował do Polski ze 

Szkocji. Celem akcji jest wyrażenie przez jak największą liczbę ludzi swojej solidarności i 



duchowego wsparcia dla tych, którzy borykają się z jedną z najgroźniejszych chorób naszych 

czasów - rakiem. Organizatorem przedsięwzięcia były Fundacja Światło, troszcząca się o 

finanse dla toruńskiego Hospicjum Światło oraz Szkoła Leśna na Barbarce.  

Do udziału w imprezie organizatorzy zaprosili wszystkich mieszkańców Torunia a 

szczególnie grupy reprezentujące szkoły, firmy i instytucje. Dla wszystkich uczestników 

przewidziano upominki.  Uczestnikami rajdu były pojedyncze osoby lub drużyny 

czteroosobowe, ale tylko drużyny mogły walczyć o puchar - Kryształowego Żonkila. Rajd 

polegał na pokonaniu trasy rowerowej z zaliczeniem na niej stacji zadaniowych. Po 

zakończeniu rajdu uczestnicy i inni przybyli goście odpoczywali przy ognisku.  

W imprezie udział wzięło ok. 500 osób 

 

„Święto Polskiej Niezapominajki” 
Zespół  Szkół nr 9 w Toruniu, Liga Ochrony Przyrody w Toruniu wraz ze Szkołą Leśną 

na Barbarce w dniu 15 maja 2006 zorganizowały IV edycję regionalnych obchodów Święta 

Polskiej Niezapominajki.  

Logo Niezapominajki patronuje całorocznej działalności na rzecz ochrony przyrody, 

piękna i różnorodności biologicznej. Przesłaniem tego Święta jest pamięć o bliskich, uśmiech 

co dnia, życzliwość wobec innych, dbałość o rodzimą przyrodę i szacunek dla naszej historii.  

W ramach Święta Polskiej Niezapominajki przeprowadzono konkursy: na plakat 

ukazujący piękno przyrody polskiej, na przedstawienie teatralne o tematyce wiosenno- 

niezapominajkowej oraz konkurs wiedzy o lesie połączony z marszem na orientację.  

Szkoła Leśna na Barbarce była koordynatorem konkursu plastycznego pn. „Polska 

Niezapominajka”, konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych woj. kuj –pom.  

Celem konkursu było zachęcenie uczniów do rozwijania zainteresowań przyrodniczych i 

poznawania bogactwa świata roślin.  

W obchodach Święta uczestniczyło ok. 150 uczniów z opiekunami ze szkół z regionu 

kujawsko- pomorskiego. 

 

III Toruńskie Spotkania Na Barbarce W Rocznicę Pielgrzymki Ojca 

Świętego Jana Pawła II Do Torunia  „Pokolenie JP II” 
Organizatorami wydarzenia pn. III toruńskie spotkania na Barbarce w rocznicę 

pielgrzymki  Ojca Świętego Jana Pawła II do Torunia  „Pokolenie JP II” były: Parafia św. 

Antoniego w Toruniu, Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne ,,Tilia” – Szkoła Leśna na 

Barbarce. Ideą przedsięwzięcia organizowanego po raz trzeci było spotkanie młodych osób  

oraz  oddanie hołdu Ojcu Świętemu w miejscu historycznym znanym z objawienia i kultu św. 

Barbary oraz  kaźni Polaków z okresu  II wojny światowej.  Spotkanie, w ramach którego 

wierni uczestniczyli w mszy świętej z asystą kleryków odbyło się w dniu 27.05.2007 r. na 

Barbarce. Spotkaniu towarzyszyło wspólne śpiewanie z udziałem zespołów młodzieżowych 

oraz katecheza nawiązująca do słów Papieża.  

 

„Leśny Świat Papieru” 
Szkoła Leśna przygotowała dla najmłodszych wyprawę w głąb tajemniczego Leśnego 

Świata Papieru, w którym uczestnicy własnoręcznie czerpali papier, robili masę papierową 

oraz z samodzielnie przygotowanego wcześniej surowca wykonywali drobne przedmioty.  Na 

polanie powstała ekologiczna /z kartonów i makulatury/ „papierowa osada”. Dla 

najmłodszych czekało również wiele ciekawych zabaw min. nauka orgiami oraz konkursy. 

Udział w imprezie wzięło ok. 300 osób. 

 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska  
Dla uczniów przygotowany został piknik połączony z prezentacją urządzeń 

sprzyjających ochronie środowiska. W ramach zajęć poruszona została problematyka 

wykorzystania źródeł energii odnawialnej, ograniczenia zanieczyszczeń środowiska oraz roli 



każdego człowieka w kwestii troski o środowisko naturalne. W celu zobrazowania prostoty 

wykorzystania energii odnawialnej zostały przygotowane instalacje: wiatrak i bateria 

owocowa. Wystawiony został także pojemnik ze zbierającym się biogazem. Ponadto, podjęta 

została próba uświadomienia najmłodszym jak ważne dla stanu środowiska są ich codzienne 

nawyki. We wszystkich doświadczeniach uczniowie brali aktywny udział (instalacja 

urządzeń, segregacja odpadów, doświadczenia, pomiary). Na zakończenie dzieci mogły 

nauczyć się czerpania papieru, dzięki czemu ukazana została celowość segregacji makulatury. 

Na uzyskanym papierze powstał list z przyrodniczymi postulatami najmłodszych. W 

zajęciach uczestniczyło 300 uczniów z klas I – III. Wszystkie instalacje były dostępne 

również dla odbiorców indywidualnych w dniach 6 VI – 10 VI. 2007 roku na Barbarce.  

 

„Żyjmy zdrowo na sportowo” 
Zorganizowano cykl imprez „Żyję zdrowo na sportowo” takie jak:. Rajdy Rowerowy 24.06 

oraz Bieg Przełajowy w dniu 21.10. Celem przedsięwzięcia było popularyzowanie wśród 

mieszkańców powiatu toruńskiego  aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz 

zachęcanie do poznawania walorów turystycznych i rekreacyjnych Barbarki i okolic Torunia 

Szacunkowa ilość osób ok. 500 podczas jednego spotkania x 2 spotkania=1000 osób  

 

 „Grzybobranie na polanie” 
W ramach działalności Szkoły Leśnej na Barbarce 30 września zorganizowano na terenie 

Osady Leśnej Barbarka grzybobranie połączonego z piknikiem rekreacyjno-edukacyjnym 

oraz kampanią na temat kultury i zagrożeń związanych z zbieraniem grzybów oraz ich 

ochroną. Celem imprezy było poszerzenie wiedzy na temat metod rozpoznawania grzybów 

oraz uświadomienie konieczności przestrzegania zakazów obowiązujących podczas 

grzybobrania w lesie. W trakcie pikniku wygłoszone zostały prelekcje na temat 

rozpoznawania grzybów i skutków spożycia grzybów niejadalnych, kultury grzybobrania oraz 

ochrony grzybów. Ponad to przygotowano prezentację oraz wystawę z żywych okazów 

rosnących na terenie Barbarki. Szacunkowa ilość osób ok. 1000  

 

„Poznać przyrodę,  zrozumieć siebie” 
Projekt „Poznać przyrodę, zrozumieć siebie” adresowany był do nauczycieli oraz uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa kujawsko – 

pomorskiego oraz osób dorosłych. Celem przedsięwzięcia było promowanie i wprowadzenie 

w życie zrównoważonego rozwoju wśród społeczeństwa oraz poprawy poziomu świadomości 

ekologicznej. Zasadniczą koncepcją projektu „Poznać przyrodę, zrozumieć siebie” była 

prezentacja holistycznego podejścia do przyrody.  Projekt zakładał organizację warsztatów 

tematycznych /plastycznych, fotograficznych, lepienia z gliny/ dla dzieci i młodzieży. Zajęcia 

polegały na wykonaniu prac oraz innych form plastycznych połączonych z zabawą i 

przekazem treści ekologicznych. W ramach projektu zorganizowano 12 całodniowych 

spotkań o charakterze warsztatowym. W trakcie spotkań uczestnicy mogli obserwować i 

aktywnie uczestniczyć w życiu lasu, poznawali tradycyjny związek człowieka z przyrodą.  

Warsztaty zostały przygotowane dla dzieci i młodzieży z powiatu toruńskiego, dla grup 

zorganizowanych oraz dla dzieci indywidualnych, których rodzice/opiekunowie zgłosili chęć 

wzięcia udziału/. Poziom zajęć był dostosowany do wieku i możliwości uczestników. W 

warsztatach udział wzięło 331osób.  

W ramach podsumowania warsztatów oraz integracji uczestników projektu i ich rodzin 16 

grudnia 2007 roku zorganizowano wystawę prac plastycznych na terenie Osady Leśnej 

Barbarka. Podczas wystawy została zorganizowana prelekcja nt. przyrody jako źródła 

inspiracji i wiedzy dla człowieka.  Dodatkową atrakcją dla osób, które przyszły obejrzeć 

wystawę była możliwość wzięcia udziału w spacerze ekologicznym pn. „Ślady i tropy 

zwierząt”. Ilość osób biorąca udział w wystawie – ok. 500. 



W ramach projektu utworzono stanowiska do całodobowej obserwacji życia lasu. Obraz z 

kamer można oglądać na bieżąco w internecie na specjalnie utworzonej podstronie.  

 

 „Edukacja ekologiczna w  miejskim  schronisku  dla  zwierząt  w Toruniu” 
Gmina Miasta Toruń powierzyła zadanie Toruńskiemu Stowarzyszeniu 

Ekologicznemu „Tilia”  w drodze konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta. Realizacja 

projektu trwała od marca do końca grudnia 2007 r. 

Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży z 

toruńskich placówek oświatowych. Poprzez edukację w schronisku przybliżono młodym 

ludziom znaczenie odwiecznej więzi pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem. Poprzez edukację 

ekologiczną w schronisku nastąpiło uwrażliwienie młodego pokolenia na los zwierząt, a także 

na kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ich posiadanie. Zajęcia były również szansą 

na zapoznanie się uczestników z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi zwierząt 

domowych, lepsze ich zrozumienie i respektowanie. Realizacja zadania uświadomiła 

uczestnikom problemy wynikające z obecności zwierząt we współczesnym świecie takie jak 

m.in. psie odchody, choroby odzwierzęce, trzymanie dużych zwierząt w małych 

mieszkaniach, handel zwierzętami, panująca moda na groźne zwierzęta czy konieczność 

humanitarnego ograniczania populacji bezdomnych psów i kotów  poprzez sterylizację. 

Została przygotowana oferta dydaktyczna dla grup zorganizowanych, zawierająca propozycje 

zajęć dla wszystkich grup wiekowych od przedszkoli, przez szkoły podstawowe, gimnazja i 

szkoły ponadgimnazjalne. W czasie trwania projektu w zajęciach wzięło udział 2034 osób. 

W ramach realizacji projektu przeprowadzonych zostało 92 zajęć dydaktycznych z 

przedstawionych w ofercie tematów:  

- Człowiek i zwierzę od zawsze razem,  

- Mam psa i co dalej...,  

- Szare bure i pstrokate – rasy psów i kotów, 

- Zwierzę nie jest rzeczą – karta praw zwierząt 

- Zwierzę we współczesnym świecie.  

Zajęcia z tematu ,,Mam psa i co dalej” i ,,Człowiek i zwierzę od zawsze razem” prowadzone 

były również poza Miejskim Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu a mianowicie na terenie 

toruńskich placówek oświatowych.  

 

„Co młody konsument wiedzieć powinien” 

Projekt „Co młody konsument wiedzieć powinien” jest kampanią ogólnopolską 

koordynowaną przez Polską Zieloną Sieć.  TSE "Tilia" jest koordynatorem regionalnym na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt finansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Był realizowany od 

września 2006 do  czerwca 2007. Celem projektu jest wypracowanie wśród uczniów 

należących do różnych grup wiekowych postawy świadomego konsumenta umiejętnie 

korzystającego z przysługujących mu praw poprzez rozwój wiedzy uczniów na temat praw i 

obowiązków istotnych dla młodych konsumentów, a także rozwój umiejętności korzystania z 

ww. wiedzy. Bezpośrednią grupą docelową planowanych działań są młodzi konsumenci – 

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich różnego typu w wieku od 

10 do 19 lat. W ramach projektu przeprowadzono w województwie kujawsko – pomorskim 

30 szkoleń w dziesięciu różnych szkołach w trakcie których uczniowie na podstawie analizy 

typowych przypadków konsumenckich i sposobów rozwiązywania problemów poznali istotne 

z punku widzenia młodego konsumenta prawa i obowiązki konsumenckie oraz ich 

zastosowania w konkretnych sytuacjach. W ramach projektu zostały opracowane i wydawane 

broszury edukacyjne dla uczniów, materiały dydaktyczne dla nauczycieli w postaci 

szczegółowych scenariuszy szkoleń oraz film edukacyjny. Zorganizowany został również 

konkurs plastyczny „Co młody konsument wiedzieć powinien?” pod honorowym patronatem 

Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Kujawsko – Pomorskiego  Kuratora 

Oświaty. I etap konkursu rozstrzygnięty został na szczeblu szkolnym. Zwycięskie prace 



zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego, którego finał odbył się 15 marca w Światowy 

Dzień Konsumenta w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. 

 

 „Wsparcie działalności edukacyjnej  Toruńskiego Stowarzyszenia 

Ekologicznego Tilia” 
Projekt  „Wsparcie działalności edukacyjnej  Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego 

Tilia” finansowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w okresie lipiec  -grudzień 2007. Kontynuowany jest do czerwca 2008. W ramach zadania 

finansowane były: materiały promocyjne, prowadzenie strony internetowej, księgowość i 

rachunkowość Stowarzyszenia, przygotowanie badania Dot. Badanie wiedzy i  świadomości 

ekologicznej uczniów w województwie kujawsko-pomorskim. 

Opracowano i wydano materiały promocyjne – folder informacyjny, dotyczący Toruńskiego 

Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”, Speer- up, baner wielkoformatowy. Przez 

pracowników TSE Tilia została przygotowana również ankieta. Ankieta została dostosowana 

do poziomu intelektualnego uczniów. Badania przeprowadzono wśród uczniów klas: II-III, 

IV-VI oraz uczniów gimnazjum. Badania dotyczyły ogólnego poziomu świadomości 

ekologicznej uczniów oraz ich oczekiwań co do zajęć terenowych. Ankiety były 

przygotowywane przy współpracy ekspertów - Pracownię Badań Społecznych i 

Marketingowych „Soma”. Udział w badaniu wzięło około  500  osób. W ramach projektu 

opracowano materiały do zeszytów (segregatorów) z kartami pracy i z opisem do realizacji 

zajęć przyrodniczo – ekologicznych. Materiały zostaną przekazane nauczycielom tym samym 

czasie zmodyfikowano stronę internetową Stowarzyszenia.  

 

OPAKOWANIA 

Przedmiotem akcji był monitoring sklepów wielkopowierzchniowych pod kątem 

przestrzegania obowiązku posiadania ogólnodostępnych urządzeń do selektywnej zbiórki 

odpadów opakowaniowych, zgodnie z art. 15 i 28 ustawy o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych.  Koordynatorem głównym był Fundacją Wspierania Inicjatyw 

Ekologicznych. 
 

KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE –Twoje pieniądze kształtują świat 

Projekt KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE –Twoje pieniądze kształtują świat jest kampanią 

ogólnopolską koordynowaną przez Polską Zieloną Sieć.  TSE "Tilia" jest koordynatorem 

regionalnym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt finansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

W roku 2006 i 2007 kampania „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują 

świat”, była elementem 3 projektów. Trzon kampanii stanowił projekt o nazwie "Kampania 

na rzecz zrównoważonej konsumpcji - kształtowanie postawy proekologicznego konsumenta 

wśród młodzieży". Dwa inne projekty dopełniające kampanię to: projekt "Kupuj 

odpowiedzialnie! - kampania na rzecz kształtowania w Polsce postaw świadomego 

konsumenta" oraz projekt "Twoje pieniądze kształtują świat. Program aktywizacji ruchu 

konsumenckiego w lokalnych środowiskach młodzieżowych". 

 

W 10 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w  województwach w kuj-pom 

przeprowadzono  zajęcia lekcyjne na temat zasad zrównoważonej konsumpcji nakierowane na 

praktyczny aspekt zdobywania wiedzy przy użyciu nowoczesnych i atrakcyjnych pomocy, 

środków i metod dydaktycznych. We wszystkich szkołach biorących udział w projekcie 

zorganizowano wystawę pt. „To jest PYCHA – 7 uczynków konsumenckich” obrazującą 

skutki niezrównoważonej konsumpcji. Prowadzono Regionalne Punkty Informacyjno-

Edukacyjne (w Szkole Leśnej na Barbarce) , a także prowadzono kampanię informacyjną w 

mediach w  województwie kuj –pom. 

 

http://ekonsument.pl/static-show-68.php
http://ekonsument.pl/static-show-68.php


3. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU ORGANIZACJI 

 

Zarząd TSE „Tilia” podjął uchwały: 

UCHWAŁA 

Nr 1/2007 

Zgromadzenia TSE „Tilia” 

z dnia 29 czerwca 2007 roku 

W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2006. 

XIV Zgromadzenie TSE „Tilia” uchwala co następuje: 

Zgromadzenie członków Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” przyjmuje 

sprawozdanie finansowe za rok 2006 oraz postanawia że, nadwyżka przychodów nad 

kosztami, w kwocie 6543,87 zł zwiększy Fundusz Statutowy TSE „Tilia”. 

Podpisy: 

Przewodniczący XIV Zgromadzenia TSE „Tilia” 

Monika Krauze – podpisy nieczytelne 

Komisja uchwał i wniosków Zgromadzenia TSE „Tilia” 

Monika Stańczak – podpisy nieczytelne 

 

5. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 

 

5.1. 

Lp. Źródła przychodów Kwota w zł 

1. 

Źródła publiczne: 

a/ budżet państwa 

b/ budżet województwa 

c/ budżet powiatu 

d/ budżet gminy 

461 727,67 

39 949,99 

141 581,68 

0,00 

280 196,00 

2. Refundacja wynagrodzeń 19 299,57 

3. Darowizny 35 754,86 

4. Organizacje pozarządowe 800,00 

5. Odpłatna działalność statutowa 15 479,50 

RAZEM: 533 061,60 

 

 

5.2.Odpłatne świadczenia realizowane przez organizację w ramach celów statutowych 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

1. Wynajem sal, organizacja urodzin 11 284,00 

2. Organizacja spotkań, zajęć 1 408,00 

3. Pikniki w Szkole Leśnej na Barbarce 2 787,50 



 
Razem: 15 479,50 

 

   

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

1. Wynajem sal, organizacja urodzin 11 881,03 

2. Organizacja spotkań, zajęć 1 408,00 

3. Pikniki w Szkole Leśnej na Barbarce 2 787,50 

 Razem: 16 076,53 

 

 

5.3.Działalności gospodarczej nie prowadzono 

  

 

6. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

 

Lp. Rodzaje kosztów Kwota w zł 

1. Realizacja celów statutowych 474 782,45 

2. 

Koszty administracyjne 

a/ wynagrodzenia 

b/ prenumerata 

c/ podatki i opłaty 

d/ materiały 

e/ telefony 

f/ usługi obce 

g/ pozostałe 

40 244,94 

24 608,40 

599,00 

941,30 

6 181,34 

771,35 

6 315,95 

827,60 

3. Koszty odpłatnej działalności statutowej 16 076,53 

3. Działalność gospodarcza Nie prowadzono 

4. Pozostałe koszty 19 299,55 

RAZEM: 550 403,47 

 

7.1.Liczba osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych stanowisk 

 

Lp. Stanowisko Ilość osób 

1. specjalista ds. edukacji ekologicznej 6 

2. kierownik Szkoły Leśnej 1 

3. logistyk ds. edukacji ekologicznej 1 

4. księgowa 1 

5. 
pracownik gospodarczo – administracyjny ds. 

zarządzania powierzonymi nieruchomościami 
1 

6. pracownik gospodarczy, 3 

7. pracownik gospodarczy, stolarz 1 



8. W działalności gospodarczej  Nie dotyczy 

RAZEM 14 

 

 

7.2.Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację 

 

Lp. Rodzaj wynagrodzeń Kwota w zł 

1. Wynagrodzenia 205 312,27 

2. Premie 32 351,33 

3. Świadczenia urlopowe 7 241,40 

4. Świadczenia na rzecz pracowników  55 893,71 

5. W działalności gospodarczej  Nie dotyczy 

RAZEM: 300 798,71 

 

 

7.3.Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów organizacji oraz osobom kierującym wyłącznie 

działalnością gospodarczą 

 

- Zarząd Stowarzyszenia pracuje społecznie i nie pobiera z tego tytułu żadnych 

wynagrodzeń. 

 

- Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia osób do 

kierowania działalnością gospodarczą. 

 

 

7.4.Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło 

 

Lp. Rodzaj wynagrodzeń Kwota w zł 

1. Umowy zlecenia 50 662,79 

2. Umowy o dzieło 40 059,00 

RAZEM: 90 721,79 

 

 

7.5.Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych 

 

Stowarzyszenie w 2007 roku nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych. 

 

 

7.6.Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

 

- Automatyczne lokaty nocne (over night) jeżeli saldo na rachunku bieżącym przekracza 

kwotę 50 000,00 zł w BOŚ S.A. o/Toruń 

 



- Lokat terminowych nie zakładano 

 

 

7.7.Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 

 

W 2007 roku Stowarzyszenie nie posiadało obligacji, nie objęło udziałów oraz nie nabyło 

akcji w spółkach prawa handlowego. 

 

 

 

7.8.Informacja o nabytych nieruchomościach 

 

W 2007 roku Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości 

 

 

7.9.Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych 

 

W 2007 roku Stowarzyszenie nie nabyło żadnych środków trwałych 

 

 

 

7.10.Wartości aktywów i zobowiązań organizacji  

 

Lp. Rodzaj Kwota w zł 

1. Aktywa 40 548,84 

2. Zobowiązania 25 552,95 

 

 

 

 

8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ ORGANIZACJI PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE  

 

Stowarzyszenie otrzymało w 2007 roku dotacje i dofinansowania na realizację celów 

statutowych od instytucji państwowych i samorządowych. Otrzymane środki finansowe 

wydatkowane zostały zgodnie z treścią umów zawartych z instytucjami finansującymi oraz z 

ustawą Prawo zamówień publicznych. 

  

 

program 
Otrzymane dofinansowanie 

Koszty Wynik 
instytucja kwota 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo 

– Ekologicznej 
GFOŚiGW w Toruniu 114 996,00 114 996,00 0,00 

Szkoła Leśna na Barbarce GFOŚiGW w Toruniu 149 200,00 149 050,70 149,30 

„Przyroda-nasza wspólna 

sprawa” 

WFOŚiGW w Toruniu 

 

 

48 021,65 49 179,96 -1 158,31 



„Człowiek-środowisko-

integracja” 
WFOŚiGW w Toruniu 50 712,89 54 556,17 -3 843,28 

„Edukacja ekologiczna w 

Toruniu. Wsparcie działalności 

edukacyjnej TSE „Tilia” 

Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska w 

Warszawie 

10 799,99 22 649,99 -11 850,00 

„1521-Zygmuny Stary na 

Barbarce” 

Województwo Kujawsko-

Pomorskie w Toruniu 
6 643,66 6 643,66 0,00 

„Edukacja ekologiczna w 

Miejskim Schronisku dla 

zwierząt” 

GFOŚiGW w Toruniu 15 000,00 15 000,00 0,00 

„Kultura,sztuka i tradycja na 

terenie Osady Leśnej Barbarka” 

Województwo Kujawsko-

Pomorskie w Toruniu 
8 000,00 8 000,00 0,00 

„Przyroda nasza wspólna 

sprawa”-promocja ścieżek 

turystycznych okolic lasu 

Barbarka 

Województwo Kujawsko-

Pomorskie w Toruniu 
10 000,00  10 000,00 0,00 

„Czuję, widzę, dotykam, 

poznaję” 

Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej w 

Warszawie 

10 550,00 10 550,00 0,00 

„Poznać przyrodę, zrozumieć 

siebie” 

Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej w 

Warszawie 

18 600,00 18 616,64 16,64 

 

9.1.Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 

 

Lp. Rodzaj Saldo na 31. 12. 2007 r. 

1. podatek dochodowy od osób fizycznych 2 430,00 

2. podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 

 

 

9.2.Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

 

Składane deklaracje:  

     - CIT-8 

     - CIT-8/0  

10. Informacja o przeprowadzanych w organizacji kontrolach: 

 

W roku 2007 została przeprowadzona kontrola przez ZUS O/Toruń. W jej wyniku została 

anulowana umowa o dzieło i zakwalifikowana przez ZUS jako umowa zlecenie, zostały 

naliczone zaległe składki na ubezpieczenia społeczne. 

Innych kontroli w Stowarzyszeniu nie przeprowadzono. 

 

Data sporządzenia:      Podpis: 

27. 03. 2008 r.               /podpis nieczytelny/ 

  Zbigniew Szcześniak – Prezes TSE „Tilia” 



 

 

 


