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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO „TILIA”  

W ROKU 2009 
 

 

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. 
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2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

 

 

Projekt pn. Szkoła Leśna na Barbarce 

 

 
Szkoła Leśna na Barbarce powstała na początku stycznia 2004 roku na mocy  umowy zawartej 

pomiędzy Toruńskim Stowarzyszeniem Ekologicznym „Tilia” a Prezydentem Miasta Torunia. 

Zadanie prowadzenia Szkoły Leśnej na Barbarce zostało powierzone Stowarzyszeniu w drodze 

konkursu. TSE „Tilia” na podstawie odrębnej umowy użycza tereny od Gminy Toruń o powierzchni 

3,8 ha, które określane są mianem Osady Leśnej Barbarka. 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 2009 roku w zajęciach dydaktycznych 

prowadzonych w Szkole Leśnej na Barbarce wzięło udział 3584 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 7499,7osobo-godzin. 

 

Zestawienie danych dotyczących przedsięwzięć i zajęć edukacyjnych  zrealizowanych w Szkole 

Leśnej na Barbarce w 2009 r. – sfinansowane ze środków GFOŚiGW w Toruniu. 

1)Zorganizowanie dla mieszkańców Torunia  imprezy z cyklu Żyjmy zdrowo na sportowo  - 

„Barbarkowy Bieg Narciarski” /15.02.2009/ w ramach projektu  pn. „Człowiek ,środowisko, 

integracja” 

2)  Zorganizowanie akcji pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” w ramach projektu  pn. 

„Człowiek ,środowisko, integracja” 

3) Zorganizowanie spotkania otwartego dla mieszkańców  Torunia pn. „Dzień Wiosny na Barbarce” 

/22.03.2009/ 

4) Organizacja spotkania podsumowującego akcję pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” w 

dniu 14 maja 2009/. 

5) Zorganizowanie akcji pn. „Barbarki sprzątanie na wiosny przywitanie” dla dzieci i młodzieży z 

Gminy Miasta Toruń   /17.04.09/. 

6) Zorganizowanie imprezy z cyklu Żyjmy zdrowo na sportowo pn. „Barbarkowy Rajd Rowerowy” 

/16.05.09/ 

7) Przeprowadzenie akcji dla dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego pn. „Światowy Dzień 

Ochrony Środowiska” w tym zorganizowanie imprezy plenerowej /31.05.09/ 

8) Przygotowanie oferty wakacyjnej pn. „Lato pachnące lasem”. 

9) Zorganizowanie imprezy plenerowej pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo – Bieg przełajowy” /25 

października 2009/. 

opis: 

Grzybobranie na polanie 

W ramach działalności Szkoły Leśnej na Barbarce w październiku planuje się zorganizowanie na 

terenie Osady Leśnej Barbarka grzybobrania połączonego z piknikiem rekreacyjno-edukacyjnym oraz 

kampanii na temat kultury i zagrożeń związanych z zbieraniem grzybów oraz ich ochroną. Celem 

imprezy jest poszerzenie wiedzy na temat metod rozpoznawania grzybów, zapoznanie z normami 

obowiązujących podczas grzybobrania oraz uświadomienie konieczności przestrzegania zakazów 

obowiązujących w lesie. W trakcie pikniku wygłoszone zostaną prelekcje na temat rozpoznawania 

grzybów i skutków spożycia grzybów niejadalnych, kultury grzybobrania oraz ochrony grzybów.. 

Ponad to planuje się przygotowanie prezentacji nt. grzybów chronionych, jadalnych i trujących oraz 

wystawy z żywych okazów rosnących na terenie Barbarki. W dniu 27 września 2009 roku na terenie 

Szkoły Leśnej na Barbarce został zorganizowany piknik ekologiczny dla mieszkańców województwa 

kujawsko-pomorskiego. W trakcje imprezy można było obejrzeć pokaz gotowania plenerowego zupy 

http://www.szkola-lesna.torun.pl/index.php?id=16
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grzybowej na zakwasie oraz piersi z kurczaka w sosie kurkowym. Kucharzyli Panowie z Osady 

Karbówko z Elgiszewa. O gotowaniu i zwyczajach kuchni staropolskiej opowiadał gość specjalny, 

znawca kuchni polskiej, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, którego znamy z 

programów "Smaki polskie" i "Ostoja" - Pan Grzegorz Russak. Podczas pikniku zaprezentowało się 

wielu wystawców z ekologiczną i regionalną żywnością. 

 

Żyjmy  zdrowo na sportowo 

Zostanie zorganizowanych cykl imprez „Żyję zdrowo na sportowo” takich jak: biegi przełajowe, biegi 

narciarskie, rajdy rowerowe. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie wśród mieszkańców 

powiatu toruńskiego  aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz zachęcanie do poznawania 

walorów turystycznych i rekreacyjnych Barbarki i okolic Torunia. 

 W dniu 16 maja 2009 roku Szkoła Leśna na Barbarce zorganizowała imprezę plenerową pn. 

„Barbarkowy Rajd Rowerowy” z cyklu imprez „Żyjmy zdrowo na sportowo”. Do udziału w imprezie 

zaproszono mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Rajd polegał na pokonaniu 15-sto 

kilometrowej trasy rowerowej, przebiegającej leśnymi drogami Barbarki. Na trasie przygotowano dla 

uczestników rajdu punkty informacyjne i zadania do  wykonania. Dla uczestników rajdu 

przygotowano atrakcyjne nagrody. Barbarkowy Rajd Rowerowy był w 2009 roku był jedną z wielu 

imprez sportowych organizowanych przez Radio Gra dla mieszkańców Torunia pod wspólnym 

tytułem „Aktywne Miasto” 

 

W dniu 25 października 2009 roku w Osadzie Leśnej na Barbarce odbył się „Barbarkowy Bieg 

Przełajowy, kolejna impreza z cyklu "Żyję zdrowo na sportowo". Zawody rozpoczęły się o godzinie 

11.00 zamkniętym Rajdem Rowerowym Juniorów i Młodzików. Biegi przełajowe zostały rozegrane w 

czterech kategoriach wiekowych : 

• dzieci do lat 6 na dystansie 600 m 

• dzieci w wieku 7 - 13 lat na dystansie 1200 m 

• młodzież w wieku 14 - 17 lat na dystansie 6 km 

• osoby powyżej 18 lat na dystansie 9 km 

Na starcie stanęło łącznie 47 zawodników.  Zwycięscy każdej z kategorii wiekowej zostali wyróżnieni 

dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Dodatkowo dla zawodników były losowane nagrody 

niespodzianki. Po biegu zawodnicy mogli zjeść kiełbaskę z ogniska. W ten dzień można było 

bezpłatnie zagrać w mini golfa, bule, pojeździć konno i skorzystać z promocyjnych cen w parku 

linowym.  

Zwycięscy w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

• dzieci do lat 6 - Zofia Rutkowska i Maksymilian Więcławski 

• dzieci od 7 do 13 lat - Natalia Jaskuła i Adam Kowalik 

• młodzież od 14 do 17 lat - Natalia Kaleta i Adam Bruski 

powyżej 18 lat - Alina Podbielska, Ewa Kowalska i Krzysztof Góralski 

 

Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń 

Celem akcji jest zachęcenie i zaktywizowanie młodzieży do działań na rzecz ochrony środowiska i 

przyrody w swoim najbliższym otoczeniu oraz podniesienie poczucia współodpowiedzialności za 

środowisko. Akcja obejmuje dwa typy działań pierwszy to sadzenie drzew wokół szkół, drugi rodzaj 

działań to wiosenne sadzenie lasu. Uczniowie będą mieli za zadanie wykonanie metryczka, która 

stanie się  pamiątką po uczniach i jednocześnie świadectwem ich troski o przyszłe pokolenie. Kopia 

metryczki zostanie przesłana do Szkoły Leśnej na Barbarce, gdzie wejdzie w skład specjalnej kroniki 

pt. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” .  

 

Budynki znajdujące się na terenie Osady Leśnej na Barbarce były udostępnione osobom 

indywidualnym (turyści, mieszkańcy Torunia) oraz grupom zorganizowanym dzieci i młodzieży. W 

budynku nr I – leśniczówka były prowadzone zajęcia z zorganizowanymi grupami szkolnymi, 
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organizowano imprezy, podsumowania oraz spotkania związanych z bieżącą działalnością Szkoły 

Leśnej na Barbarce. Udostępniano budynki w celu organizacji wystaw /malarskich, fotograficznych  

itp./, przedstawień, warsztatów, konferencji, prelekcji, wykładów o tematyce przyrodniczej, 

historycznej, krajoznawczej i turystycznej. 

W ramach realizowanych projektów nawiązano współpracę z instytucjami i organizacjami 

związanymi z edukacją, ekologią, turystyką i sportem woj. kujawsko-pomorskiego, których 

członkowie zostaną zaangażowani w organizację imprez sportowych, ekologicznych i kulturalnych na 

terenie Osady Leśnej Barbarka. We współpracy z organizacjami były przygotowywane 

imprezy/spotkania o charakterze sportowym /bieg narciarski, rajd rowerowy, biegi i marsze na 

orientację/ ekologicznym, krajoznawczym i historycznym dla mieszkańców Torunia i okolic. 

Informacja nt. możliwości nawiązania współpracy ze Szkołą Leśną została skierowana do 

mieszkańców Torunia, członków klubów sportowych /dorośli i dzieci/, członków organizacji 

ekologicznych i turystycznych /dorośli i dzieci/, uczniów i nauczycieli szkół/klas o profilu 

turystycznym, ekologicznym i sportowym,  uczestników zajęć edukacyjnych organizowanych przez 

Szkołę Leśną na Barbarce. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami i organizacji imprez o 

zróżnicowanym charakterze atrakcyjność programu Szkoły Leśnej na Barbarce została podniesiona, a 

tym samym większa liczba osób skorzysta z proponowanych imprez. Współpraca z instytucjami 

pozwoliła na rozszerzenie działań promocyjnych wśród różnych grup społecznych.   

 
 

Zestawienie danych dotyczących przedsięwzięć i zajęć edukacyjnych  zrealizowanych  w Szkole 

Leśnej na Barbarce w 2009 r.  – inne źródła finansowania 
 

1) Zorganizowanie spotkania podsumowującego rok pracy w ramach projektu pn. „Człowiek 

,środowisko, integracja” sfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG /24.01.2009/ 

2) Zorganizowanie dla mieszkańców Torunia imprezy z cyklu Żyjmy zdrowo na sportowo  - 

„Barbarkowy Bieg Narciarski”  w ramach projektu pn. „Człowiek, środowisko, integracja” 

/15.02.2009/ 

3) Zorganizowanie spotkania otwartego dla mieszkańców  Torunia pn. „Dzień Wiosny na 

Barbarce” /22.03.2009/ 

4) Zorganizowanie akcji pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” w ramach projektu  pn. 

„Człowiek ,środowisko, integracja” sfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 

/marzec – 14 maja/ 

5) Realizacja i koordynacja kampanii edukacyjnej pn. „Amphibia – czynna ochrona płazów” 

sfinansowanego z WFOŚiGW w Toruniu /marzec-grudzień 2009/. 

6) Realizacja i koordynacja programu edukacyjnego pn. „Dobry dla przyrody, dobry dla siebie” 

sfinansowanego z WFOŚiGW w Toruniu /marzec - grudzień 2009/. 

7) Przeprowadzenie akcji pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” w ramach projektu  pn. 

„Człowiek ,środowisko, integracja”, w tym organizacja spotkania podsumowującego w dniu 

14 maja, sfinansowanej z Mechanizmu Finansowego EOG /kwiecień-14 maja 2009/, 

8) Organizacja otwartych spotkań sportowych dla mieszkańców Torunia w ramach projektu pn. 

„Żyjmy zdrowo na sportowo” /kwiecień-czerwiec 2009/, 

9) Zorganizowanie spotkań pn. „100 godzin astronomii” w ramach obchodów 

Międzynarodowego Roku Astronomii /2-5.04. 2009/, 

10) Zorganizowanie Dnia Otwartego na Barbarce dla mieszkańców Torunia w ramach projektu 

pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo” /01.05.09/ 

11) Zorganizowanie VII Festynu InO i VI Szprychy Sarmatu z Klubem InO Sarmat i OM PTTK 

w Toruniu oraz Urzędu Miasta Torunia /9.05.2009/, 

12) Organizacja spotkania pn. ”Śniadanie Fairtradowe” z lokalnymi organizacjami ekologicznymi 

/9.05.2009/, 

13) Zorganizowanie imprezy z cyklu Żyjmy zdrowo na sportowo pn. „Barbarkowy Rajd 

Rowerowy” sfinansowanej z Mechanizmu Finansowego EOG /16.05.09/ 

14) Przeprowadzenie akcji dla dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego pn. „Światowy 

Dzień Ochrony Środowiska” w tym zorganizowanie imprezy plenerowej sfinansowanej z 

Mechanizmu Finansowego EOG /31.05.09/ 

15) Współorganizacja III Rajdu Rowerowego Śladami bł.ks. S. Frelichowskiego z Gimnazjum nr 

11 w Toruniu i OM PTTK w Toruniu /6.06.2009/,  
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16) Przeprowadzenie konkursu fotograficznego pn. „Natura z bliska i z daleka” w ramach projektu 

pn. „Dobry dla przyrody dobry dla siebie” sfinansowanego z WFOŚiGW w Toruniu / 

kwiecień-październik 2009/, 

17) Organizacja dwóch paneli edukacyjnych dla mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego w 

ramach w ramach projektu pn. „Dobry dla przyrody dobry dla siebie” sfinansowanego z 

WFOŚiGW w Toruniu / kwiecień-czerwiec 2009/, 

18) Koordynacja działań związanych z kampanią pn. „Od Poznania do Kopenhagi – polscy 

kampanierzy DLA KLIMATU” sfinansowane ze środków Funduszu dla Organizacji 

Pozarządowych i NFOŚiGW /kwiecień-listopad 2009/, we współpracy z PZS 

19) Koordynacja działań związanych z projektem pn. „Słoneczne lato” sfinansowanego z Urzędy 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu / maj-wrzesień 2009/ 

20) Realizacja projektu pn. „Osada Leśna na Barbarce- promocja lokalnego produktu 

turystycznego sfinansowanego z Urzędy Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Toruniu  / kwiecień-czerwiec 2009/ 

21) Organizacja panelu edukacyjnego pn. „Konsument – czy mój wybór ma wpływ na 

środowisko?” dla mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego w ramach w ramach projektu pn. 

„Dobry dla przyrody dobry dla siebie” sfinansowanego z WFOŚiGW w Toruniu / wrzesień 

2009/, 

22) Koordynacja działań związanych z kampanią edukacyjną pn. „Akademia 3R” sfinansowane ze 

środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i NFOŚiGW / lipiec-grudzień 2009/, we 

współpracy z PZS, 

23) Przeprowadzenie kampanii pn. „Sprzątanie Świata” dla dzieci i młodzieży z woj.   

             kujawsko-pomorskiego sfinansowanej z Mechanizmu Finansowego EOG /wrzesień 2009/, 

24) Zorganizowanie kampanii pn. Grzybobranie na polanie” dla dzieci i młodzieży z woj. 

kujawsko-pomorskiego w tym zorganizowanie imprezy plenerowej w dniu 27 września 2009 

sfinansowanej z Mechanizmu Finansowego EOG /wrzesień 2009/ 

25) Zorganizowanie  uroczystego podsumowania konkursu fotograficznego pn. „Natura z bliska i 

z daleka” w ramach projektu pn. „Dobry dla przyrody dobry dla siebie” sfinansowanego z 

WFOŚiGW w Toruniu 21 października 2009/, 

26) Organizacja panelu edukacyjnego pn. „Bioróżnorodność –czy współczesne gatunki 

przetrwają?” dla mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego w ramach w ramach projektu pn. 

„Dobry dla przyrody dobry dla siebie” sfinansowanego z WFOŚiGW w Toruniu / październik 

2009/, 

27) Zorganizowanie kampanii pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo – Bieg przełajowy” dla dzieci i 

młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego w tym zorganizowanie imprezy plenerowej w dniu 

25 października 2009 sfinansowanej z Mechanizmu Finansowego EOG 

28) Koordynacja działań związanych z realizacją  konkursu na komiks z cyklu „Historie Leśne” 

pn.„Człowiek, środowisko, integracja” dla dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego 

sfinansowanej z Mechanizmu Finansowego EOG oraz w ramach projektu pn. „Dobry dla 

przyrody, dobry dla siebie” sfinansowanego z WFOŚiGW w Toruniu /październik-grudzień 

2009/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

29) Zorganizowanie podsumowania konkursu na komiks z cyklu „Historie Leśne” pn. „Człowiek, 

środowisko, integracja” dla dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego sfinansowanej z 

Mechanizmu Finansowego EOG oraz w ramach projektu pn. „Dobry dla przyrody, dobry dla 

siebie” sfinansowanego z WFOŚiGW w Toruniu /17.12.09/ 

 

 

 
Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja - kontynuacja 

Projekt został objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem projektu jest stworzenie sieci "zielonych" szkół 

służącej podniesieniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Projekt ma za zadanie podnieść 

świadomość uczestników na rzecz racjonalnego korzystania ze środowiska i zasobów przyrodniczych.  

W 2008 roku projekt był realizowany przez 237 szkolnych koordynatorów. W ramach 

przedsięwzięcia zrealizowano kampanie pn. „Posadź drzewo dla wszystkich pokoleń”, „Światowy 

Dzień Ochrony Środowiska”, „Żyjmy zdrowo na sportowo- rajd rowerowy, bieg przełajowy”, 

„Sprzątanie Świata” „Grzybobranie na polanie”, konkurs na komiks z cyklu „Historie Leśne”. 
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Działania realizowane w trakcie kampanii to: imprezy plenerowe, konkursy, monitoring itp. W ramach  

projektu Szkoła Leśna na Barbarce zorganizowała zajęcia przyrodniczo-ekologiczne dla grup dzieci i 

młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy korzystali z zajęć podczas 

jednodniowych oraz kilkudniowych pobytów na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce. Zajęcia miały 

różnorodny charakter, były to zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, historyczne, artystyczne oraz 

integracyjne. W zajęciach organizowanych w 2008 roku na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce udział 

wzięło 14 231.  

Roczny opis zadań: 

• koordynacja i nadzór nad prawidłowym przebiegiem projektu w odniesieniu do zawartości 

merytorycznej, administracyjnej oraz marketingowej, 

• przygotowanie i wydanie informatorów, ulotek, plakatów, materiałów pomocniczych przy 

szkoleniach i instrukcji prowadzenia akcji edukacyjnych, 

• opracowanie zasad i programu współpracy z organizacją ekologiczną działającą na terenie 

Norwegii, 

• wizyta studyjna w Horten w Norwegii w celu nawiązania współpracy z partnerem z Norwegii,  

• współpraca z powiatami, gminami i szkołami województwa kujawsko-pomorskiego w ramach 

działań realizowanych podczas projektu (tj. akcji „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń”, 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Żyjmy zdrowo na sportowo – Rajd rowerowy”, 

„Sprzątanie Świata”, „Grzybobranie na polanie”, „Żyjmy zdrowo na sportowo- bieg 

przełajowy”, „Konkurs na komiks”), 

• nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami związanymi z edukacją, ekologią i 

rekreacją w celu realizacji poszczególnych działań projektu, 

• pozyskiwanie nauczycieli –koordynatorów do projektu, 

• bieżący kontakt z nauczycielami-koordynatorami /w tym przesyłanie materiałów 

promocyjnych, informacyjnych oraz szkoleniowych dotyczące przebiegu projektu i działań 

realizowanych podczas projektu, przesyłanie nagród, podziękowań, przyjmowanie 

sprawozdań z realizacji działań/, 

• przyjmowanie zgłoszeń szkół na zajęcia jednodniowe i kilkudniowe pobyty w Bazie 

Noclegowej na Barbarce, 

• realizacja zajęć i szkoleń dla dzieci i nauczycieli na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce oraz na 

terenie placówek oświatowych, 

• przygotowanie nowej oferty tematycznej dostosowanej do wieku uczniów, warunków 

pogodowych, miejsca realizacji zajęć oraz do wykorzystania w trakcie pobytów 

kilkudniowych w Bazie Noclegowej na Barbarce /w tym przygotowanie scenariuszy zajęć, 

kart pracy, prezentacji oraz zakup materiałów dydaktycznych/, 

• opracowanie i przygotowanie programów przyrodniczo-ekologiczne dotyczące przebiegu 

akcji i kampanii realizowanych w ramach projektu tj: akcji sadzenia drzew „Posadź drzewo 

dla przyszłych pokoleń”, kampanii Światowy Dzień Ochrony Środowiska oraz cyklu imprez 

promujących zdrowy i aktywny styl życia pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo- Rajd rowerowy”, 

Sprzątanie Świata” , akcji pn. „Grzybobranie na polanie”, „Żyjmy zdrowo na sportowo- bieg 

przełajowy”, „Konkurs na komiks „Historie Leśne” pn. „Rola owadów w lesie”) /w tym 

przygotowanie zadań dla nauczycieli i dzieci, które należało przeprowadzić na terenie 

placówki oświatowej oraz przygotowanie na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce imprez 

plenerowych/, 

• organizacja spotkania podsumowującego akcję „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” – 14 

maja 2009, 

• organizacja pikniku ekologicznego Światowy Dzień Ochrony Środowiska– 30 maja 

• organizacja imprezy plenerowej w ramach działania „Żyjmy zdrowo na sportowo – Rajd 

rowerowy” pn. „Barbarkowy rajd Rowerowy” – 16 maja. 

• organizacja pikniku ekologicznego Grzybobranie na polanie  - 27 września 2009 

• organizacja imprezy plenerowej pn. „Barbarkowy Bieg Przełajowy” – 25 października 2009 

 

 
Projekt  pn. Amphibia - czynna ochrona płazów 2009 

Projekt zakładał realizację i koordynację działań w ramach kampanii edukacyjnej uświadamiającej 

mieszkańcom woj. kujawsko-pomorskiego konieczność ochrony płazów i gadów. Projekt pn. 
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„Amphibia - czynna ochrona płazów” zakładał zorganizowanie wystaw plenerowych na terenie 

placówek oświatowych, warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i uczniów, zajęcia edukacyjne 

dotyczące ekologii stawu, monitoring liczebności żywych i martwych płazów oraz monitoring 

zbiorników wodnych z uwzględnieniem badań jakości wód na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego.  

W ramach promocji projektu została nawiązana ścisła współpraca z lokalną prasą, radiem i 

telewizją. Wszelkie informacje na temat prostu były zamieszczane w serwisie internetowym pod 

adresem www.szkoła-lesna.torun.pl. Informacje o projekcie zostały rozesłane do placówek 

oświatowych, wójtów, burmistrzów oraz placówek kulturalnych woj. kujawsko-pomorskiego. We 

wszystkich materiałach reklamowych została zamieszczona informacja o finansowaniu projektu. 

 

. TSE „Tilia” w ramach projektu zorganizowało wystawę plenerową pn. „Amphibia - czynna 

ochrona płazów”  na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Wystawa miała charakter informacyjny o 

różnorodności gatunkowej płazów oraz o przyczynach wymierania gatunku i możliwościach ich 

ochrony i formach ochrony jakimi są objęte. Na wystawę przygotowano 6 plakatów w formacie 70cm 

x 90cm w 3 kompletach. Dodatkowo wydrukowano plakaty A3, 50 egz. z informacją o projekcie i 

finansowaniu. Plakaty zostały przekazane do szkół, w których była wystawa. Otwarcie wystawy 

nastąpiło w kwietniu na terenie Osady Leśnej Barbarka. Następnie wystawa została przekazana do 

szkół z terenu woj. kujawsko-pomorskiego. Wystawa była prezentowana na terenie 10 szkół z 

województwa od maja do grudnia. W każdej szkole wystawę można było oglądać przez okres 2 

tygodni. Wystawa była przewożona przez pracownika Szkoły Leśnej na Barbarce. Plakaty zostały 

przygotowane przez pracowników Szkoły Leśnej na Barbarce. Opracowanie graficzne wykonała firma 

graficzna.  

W ramach projektu wydrukowano plakaty o charakterze informacyjnym o zagrożeniach dla 

płazów. Plakaty zostały przekazane go gmin z województwa kujawsko-pomorskiego i wywieszone w 

autobusach szkolnych – gimbusach oraz w gminach. Dodatkowo plakaty zostały rozesłane do 

placówek oświatowych i kulturalnych.  Plakaty zostały wywieszone dwukrotnie, w okresach 

wzmożonej migracji płazów związanej z rozrodem /1-30 maja/ i w momencie poszukiwań zimowisk 

/15 września-14 października /. Wydrukowano plakaty formatu A3 /1 tys. egz./. Celem działania było 

dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców i uświadomienie społeczności skali zagrożeń dla 

szczególnej grupy kręgowców, wynikających z niezgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju 

korzystania ze środowiska. Plakaty zostały przygotowane przez pracowników Szkoły Leśnej na 

Barbarce. Opracowanie graficzne wykonała firma graficzna.  

W ramach projektu pn. „Amphibia - czynna ochrona płazów” przeprowadzono zajęcia 

monitoringowe dla uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

z woj. kujawsko-pomorskiego na terenie miejscowości, w których mieszkają. W zajęciach 

monitoringowych udział wzięło 10 szkół z województwa kujawsko-pomorskiego.  

Prowadzono monitoring: 

• zbiorników wodnych /ich ilości i jakości wód/, 

• liczebności i składu gatunkowego żywych płazów, 

• liczebności i składu gatunkowego martwych płazów. 

Badania polegały na wyszukaniu zbiorników wodnych, przeprowadzeniu badań fizyko-chemicznych 

wody oraz szacunkowym określeniu liczby gatunków i liczby osobników danego gatunku w tym 

zbiorniku. Kontrolę zbiornika prowadzono raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca. 

Dodatkowo zadaniem uczniów było przeprowadzenie liczenia martwych płazów i gadów na drogach 

w pobliżu badanego zbiornika, opisanie siedliska, w tym przygotowanie dokumentacji fotograficznej.  

Uczniowie wyniki badań zapisywali w specjalnie przygotowanych kartach badań. Uzyskane wyniki 

zostały opracowane i włączone do broszury podsumowującej kampanię. Wydrukowano kolorową 

broszurę formatu A5 ok., 15 stron /500 egz./.  

W ramach projektu zorganizowano na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce zajęcia edukacyjne 

dotyczące ekologii stawu. Zajęcia były prowadzone na terenie Osady leśnej Barbarka z 

wykorzystaniem stanowisk edukacyjnych „Staw”, „Pomost edukacyjny” i „Wierzbowa oczyszczalnia 

ścieków”. Zagadnienia poruszone w trakcie zajęć dotyczyły organizmów roślinnych i zwierzęcych 

zamieszkujących staw, funkcjonowania rocznego ekosystemów wodnych (z uwzględnieniem różnic 

dla wód stojących i płynących), właściwości fizyko-chemicznych wody i ich wpływu na organizmy 

żywe oraz  ochrony wód. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem kluczy, przewodników oraz 



str. 9 
 

sprzętu służącego do połowu drobnych organizmów wodnych. Spotkania były prowadzone w bloku 4 

godzinnym. Przeszkolono 32 grup/klas = 808 osób.  Dodatkowo w okresie jesieni w placówkach 

oświatowych, w których były realizowane badania monitoringowe, po ustaleniu z nauczycielem  

terminu, były prowadzone 2- godzinne zajęcia edukacyjne na temat zagrożeń oraz form i możliwości 

ochrony płazów. Zajęcia zostały przeprowadzone przez specjalistę ds. edukacji ekologicznej – 

pracownika Szkoły Leśnej na Barbarce.    

 

 

 

Projekt  pn. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego na 

terenie Osady Leśnej Barbarka 

Projekt zakładał realizację i koordynację zajęć warsztatowych dla grup zorganizowanych 

dzieci, młodzieży i osób indywidualnych oraz konkursu fotograficznego, opracowanie tablic i gier 

edukacyjnych na ścieżkach turystyczno-dydaktycznych dla dzieci i młodzieży przebywającej na 

terenie Szkoły Leśnej na Barbarce.  

W ramach projektu zorganizowano 4 panele edukacyjne dla mieszkańców woj. kujawsko-

pomorskiego. Panel edukacyjny obejmował 3 wydarzenia – warsztaty edukacyjne, spotkanie-debata 

oraz wystawę plenerową. Wydarzenia były realizowane w ciągu 1 miesiąca.  

 Panele edukacyjne były organizowane na terenie Osady Leśnej na Barbarce w terminach, 

które umożliwiały jak największej grupie osób skorzystanie z proponowanych wydarzeń. Każdy z 

paneli rozpoczynał się przygotowaniem wystawy plenerowej opracowanej przez pracowników Szkoły 

Leśnej. Plakaty do wystawy wydrukowano w formacie 90x120 (4 rodzaje x3 szt.). Wystawę była 

dostępna dla zwiedzających Osadę Leśną na początku każdego miesiąca. Spotkania otwarte miały 

formę debaty. Zostały przygotowane 4 spotkania ok. 2 - godzinne. Na spotkania zostali zaproszeni 

przedstawiciele instytucji związanych z ochroną środowiska (WIOŚ w Toruniu, Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Toruniu, Urząd Marszałkowski w Toruniu, Wojewódzki Konserwator Przyrody 

Kujawsko-Pomorski Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), kół 

naukowych UMK, specjalistów ds. żywności i żywienia,  ekologów reprezentujących różne 

stanowiska na podane tematy. Spotkania były skierowane do starszych odbiorców. 

Zorganizowano 4 debaty w terminach: 

1. Termin: 26 kwietnia 2009,  

Zakres tematyczny spotkania: 

• ogólna charakterystyka wód na kuli ziemskiej /właściwości fizyko- chemiczne, wody jako 

środowisko życia organizmów/,  

• charakterystyka wód mineralnych /skład wód, co to są wody mineralne, lecznicze, jakie normy 

musi spełniać woda do picia/  

• informacje nt. kąpielisk wokół Torunia /kto prowadzi badania przydatności wód do kąpieli, co 

oznaczają komunikaty o stopniach zagrożenia, jaki wpływ mogą mieć zanieczyszczenia np. 

zakwity wód na zdrowie człowieka/ 

2. Termin: 17 maja 2009,   

Tematyka podejmowana podczas spotkania: 

• zmiany klimatyczne w dziejach Ziemi, wpływ człowieka oraz zjawisk naturalnych na klimat, 

badania klimatu i stanu pogody, współczesne zagrożenia związane ze zmianami klimatu tj. 

pustynnienia, gwałtowne burze i huragany. 

• wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, strategie 

określające zobowiązania w zakresie zmniejszenia emisji CO2 oraz  zwiększenia produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych, procedura wydawania pozwoleń na budowę oraz na wytwarzanie energii 

elektrycznej.  

3. Termin: 20 września 2009  

Tematyka debaty dotyczyła składu produktów żywnościowych i ich wartości odżywczych oraz 

żywności ekologicznej.  
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4. Termin: 18 października 2009  

Tematyka podejmowana podczas spotkania:  

• system obszarów Natura 2000 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, instytucje powołujące, zasady 

gospodarowania na tych obszarach, znaczenie dla zachowania różnorodności gatunkowej, 

• działalność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,   

• globalne zagrożenia przyrody (zmniejszanie się powierzchni i liczby siedlisk dostępnych dla 

organizmów, zajmowanie naturalnych siedlisk pod infrastrukturę i uprawy, wymieranie gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów, fragmentacja siedlisk, prowadząca do zmniejszania się puli genowej 

poszczególnych populacji), 

• zmiany gatunkowe w świecie roślin i zwierząt pod wpływem czynników środowiskowych (zmiana 

zachowań zwierząt, w tym wkraczanie do miast, zmiany w diecie oraz wkraczanie gatunków 

inwazyjnych).  

 Uzupełnieniem spotkań otwartych były 4 warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci. Warsztaty 

zostały przygotowane przez ekspertów w danej dziedzinie, w sposób aktywny (doświadczenie, gra 

edukacyjna) prezentowały zagadnienia związane z tematem panelu. Spotkania zorganizowano w 

terminach:  

1. Termin: 19 kwietnia 2009 r. od godz. 14.00. tytuł „Woda” 

Podczas warsztatów uczestnicy przeprowadzili analizę chemiczną wód, oznaczali rośliny i zwierzęta 

wodne, przeprowadzali doświadczenia i eksperymenty dotyczące wody, ponadto po wyświetleniu 

prezentacji „Płazy polski”, zorganizowano akcję przenoszenia płazów /z zachowaniem zasad 

postępowania z gatunkami chronionymi/,  

2. Termin 24 maja 2009, realizowane w Regionalnej Stacji Hydrologiczno- Meteorologicznej w 

Toruniu, tytuł „Klimat”  

Podczas warsztatów uczestnicy poznali zakres działalności Stacji, prowadzonych badań 

meteorologicznych i ich częstotliwości, poznali możliwości wykorzystania badań meteorologicznych i 

obejrzeli sprzęt wykorzystywany w Stacji.  

3.Termin 13 września 2009 tytuł „Konsument - czy mój wybór ma wpływ na środowisko” 

Podczas warsztatów uczestnicy poprzez gry edukacyjne, konkursy i „burzę mózgów” poznali co to 

znaczy żyć w sposób przyjazny dla środowiska, prowadzili segregację odpadów oraz  poznali tzw. 

ekoznaki. W trakcie spotkania zachęcaliśmy dzieci do zdrowego odżywiania. Podczas spotkania dzieci 

własnoręcznie przygotowały sałatkę owocową i jogurt.  

 

4. Termin 11 października tytuł  "Bioróżnorodność - czy współczesne gatunki przetrwają?" 

Podczas warsztatów uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji przygotowanej przez pana Piotra Adamiaka 

na temat zwierząt oraz obejrzeć okazy ptaków, gadów i bezkręgowców z jego własnej hodowli i 

zbiorów. Pan Piotr Adamiak jest znanym miłośnikiem zwierząt, sokolnikiem, nauczycielem biologii. 

Przez wiele lat pracował w Ogrodzie Zoologicznym w Górach Skalistych w Kanadzie, od lat prowadzi 

warsztaty edukacyjne i współpracuje z Zielonymi Szkołami.  

  
W ramach projektu „Dobry dla przyrody, dobry dla siebie” zorganizowano warsztaty dla uczniów z 

klas IV-VI S.P. z województwa kujawsko-pomorskiego. W warsztatach uczestniczyło 462 uczniów z 

woj. kujawsko-opomorskiego. Uczestnicy zajęć „Dobry dla przyrody, dobry dla siebie” poznali 

prawidłowe sposoby zachowań konsumenckich, możliwości i sposoby ochrony środowiska  oraz 

zagrożenia dla środowiska wynikające z niewłaściwego postępowania człowieka. Zagadnienia 

poruszane w trakcie spotkań dotyczyły tematyki poruszanej w trakcie organizacji paneli 

edukacyjnych. Uczestnicy zajęć otrzymali pakiet edukacyjny, w skład którego wchodziła gra 

planszowa oraz klucz do rozpoznawania gatunków drzew w formacie A3. Wydanych zostało 500 szt. 

pakietów edukacyjnych.  

W ramach projektu w marcu ogłoszono konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży zamieszkujących 

teren woj. kujawsko-pomorskiego. Konkurs przeprowadzony został w czterech kategoriach 

wiekowych: I-III S.P., IV-VI S.P., gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Konkurs fotograficzny 

został przeprowadzony przy udziale plastyka /umowa o dzieło/. Informacje wraz z regulaminem 

zostały rozesłane do szkół województwa kuj – pom., burmistrzów i wójtów, wydziałów edukacji 

poszczególnych gmin oraz został  zamieszczony na stronie www Szkoły Leśnej na Barbarce. Konkurs 

fotograficzny miał tytuł pn. „Natura z bliska i z daleka”. Celem było: 

• ukazanie piękna i bogactwa przyrody polskiej, a w szczególności terenów woj. kuj-pom., 
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• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej, 

• prezentacja bioróżnorodności świata roślin i  zwierząt, 

Na konkurs należało przysłać 2 zdjęcia ukazujące element lub zjawisko przyrodnicze z bliska i z 

daleka. Zdjęcia miały być ze sobą powiązane myślą przewodnią i powinny układać się w logiczny 

ciąg. Na konkurs nadesłano 415 prac. Prace nagrodzone i wyróżnione zostały wydrukowane w formie 

kalendarza ściennego na rok 2010 i rozesłane do szkół i środowisk zainteresowanych/ ośrodki 

edukacji w regionie, władz miejskich/. W publikacji zawarto informacje o dofinansowaniu przez 

WFOŚiGW w Toruniu, logo Szkoły Leśnej na Barbarce. 

 

 

Projekt pn. Edukacja ekologiczna w Miejskim Schronisku dla Zwierząt 

 

W ramach projektu wydrukowany został przez firmę graficzną kolorowy folder (1 tyś. egzemplarzy) 

zawierający informacje na temat projektu, Miejskiego Schroniska dla Zwierząt, prowadzonej w nim 

działalności edukacyjnej, ofertę tematyczną, oraz form pomocy bezdomnym zwierzętom. Folder został 

przekazane do gminnych placówek oświatowych za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Sportu UMT 

oraz rozpowszechniany wśród osób odwiedzających Miejskie Schronisko dla Zwierząt. 

W ramach realizacji projektu prowadzonych zostało 64 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.  

Przeszkolonych zostało więc 1530 osób. 

  

W kwietniu przygotowane i rozesłane do szkół zostały informacje na temat planowanych na maj i 

czerwiec konkursów dla dzieci.  

a) ,,Zwierzę – mój przyjaciel” – w ramach konkursu dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie klas I-

III szkół podstawowych wykonywały prace plastyczne w formie plakatów. Na konkurs wpłynęło 259 

prac plastycznych. Wyniki konkursów zostały umieszczone na stronie internetowej www.szkola-

lesna.torun.pl, a nagrodzone osoby poinformowane za pośrednictwem nauczycieli. Nagrodzone osoby 

otrzymały albumy o tematyce przyrodniczej oraz dyplomy. Prace zostały użyte do sporządzenia 

wystawy w miejskim Schronisku dla Zwierząt w okresie Światowego Tygodnia Zwierząt (4-11 

październik) 

b) ,,List od pieska” - w ramach konkursu uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych pisali listy w 

imieniu bezdomnych zwierząt. Na konkurs wpłynęło 70 prac. Wyniki konkursów zostały umieszczone 

na stronie internetowej www.szkola-lesna.torun.pl, a nagrodzone osoby poinformowane za 

pośrednictwem nauczycieli. Nagrodzone osoby otrzymały albumy o tematyce przyrodniczej oraz 

dyplomy. Najlepsza praca została wydrukowana i wysłana do szkół za pośrednictwem Wydziału 

Edukacji i Sportu UMT oraz przekazana Prezydentowi Miasta Torunia. 

 

W ramach przygotowań do imprezy pn. ,,Dzień otwarty w schronisku” wydrukowanych zostało (przez 

firmę graficzną) 100 sztuk plakatu w formacie A2 zapraszającego do udziału w imprezie. Impreza 

odbyła się 4 października 2009 r. na terenie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu. 

Mieszkańcy Torunia mieli okazję obejrzeć prezentację prac psów policyjnych i Urzędu Celnego, 

uczestniczyć w licznych zabawach i konkursach, zwiedzić budynki schroniska, zapoznać się z 

prezentacją lokalnie działających organizacji ekologicznych. 

5. Kampania medialna ,,Bądź odpowiedzialnym opiekunem” 

W ramach kampanii medialnej ,,Bądź odpowiedzialnym opiekunem” przeprowadzono 4 bloki 

edukacyjne: 

– akcja sterylizacji w gabinetach weterynaryjnych, 

- kampania pod hasłem ,,Nie porzucaj, nie wyrzucaj, ,,Zwierzę na urlopie”, 

- adopcja tymczasowa w czasie urlopu 

- świadoma adopcja. 

http://www.szkola-lesna.torun.pl/
http://www.szkola-lesna.torun.pl/
http://www.szkola-lesna.torun.pl/
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Informacje na wyżej wymienione tematy zostały przekazane do lokalnych mediów oraz umieszczone 

na stronie internetowej Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego ,,Tilia” i na stronie Miejskiego 

Schroniska dla Zwierząt w Toruniu. 

 

Projekt pn. Osada Leśna na Barbarce – atrakcja turystyczna regionu 

Projekt był promowany w lokalnych mediach na stronach internetowych Szkoły Leśnej na Barbarce, 

Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Torunia. W ramach projektu zostały wydane materiały 

reklamowe dostępne dla mieszkańców województwa oraz turystów na terenie Osady Leśnej Barbarka 

część materiałów promocyjnych –foldery zostały przekazane do informacji turystycznych miast 

powiatowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto zostały zorganizowane spotkania 

promocyjne na terenie Osady Leśnej na Barbarce. 

W ramach projektu wydano folder promujący Osadę Leśną na Barbarce. W folderze zamieszczono 

informacje nt. oferty turystyczno-edukacyjnej oraz oferty rekreacyjnej dla dzieci i dorosłych. Folder 

przekazano nieodpłatnie do informacji turystycznych miast powiatowych województwa kujawsko-

pomorskiego oraz mieszkańcom Torunia, turystom, uczestnikom zajęć edukacyjnych organizowanych 

przez Szkołę Leśną na Barbarce. Folder składany formatu 20cmx20cm, został wydany w nakładzie 

500 szt. egz. 

W ramach działania został przygotowany film reklamowy dotyczący oferty edukacyjnej, turystycznej i 

rekreacyjnej realizowanej na terenie Osady Leśnej na Barbarce. Film zawiera materiały archiwalne 

ilustrujące zmiany zachodzące na terenie Osady oraz prezentujące możliwości wykorzystania tego 

miejsca przez inne podmioty. Film był prezentowany m.in. na spotkaniach z przedstawicielami 

samorządów, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych itp., jest dostępny w Szkole Leśnej 

na Barbarce. W dniu 28 kwietnia na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce zorganizowano spotkanie 

informacyjno-promocyjne dla władz miasta Torunia, radnych oraz przedstawicieli lokalnych 

samorządów i  organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych. Podczas spotkania 

zaprezentowano film nt. Osady Leśnej Barbarka oraz przekazano materiały promujące Osadę ponadto 

osobom zasłużonym dla rozwoju Barbarki wręczono specjalne podziękowania. W ramach projektu 

zorganizowano spotkanie otwarte w terminie 1 maja 2009 dla mieszkańców województwa i turystów, 

podczas którego uczestnicy mogli skorzystać bezpłatnie z boisk, wypożyczalni rowerów i sprzętu 

sportowego tj. piłki do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, innego drobnego sprzętu 

sportowego, batutu, hula-hop. Przeprowadzono zawody gry mini golfa itp. W trakcje spotkania 

przeprowadzono pokaz karate oraz trening dla osób zainteresowanych. Miłośnicy zwierząt mogli 

pojeździć konno, a dla odważnych udostępniono park linowy.  Można było wziąć udział w konkursach 

ekologicznych. Najmłodsi ozdobieni atrybutami pszczółek budowali plaster miodu, mogli również 

szukać przysłowiowej igły w stogu siana. Na zakończenie wystąpił zespół "Kurek Band". Uczestnicy 

spotkania otrzymali bezpłatnie materiały promocyjne - opaski odblaskowe 

 

 
Projekt pn. Żyjmy zdrowo na sportowo 

W ramach działania przeprowadzono promocję projektu poprzez cyklicznie zamieszczanie informacji 

w lokalnych rozgłośniach radiowych, prasie i telewizji regionalnej oraz na stronach internetowych 

www.szkola-lesna.torun.pl i www.um.torun.pl,. Ponadto informacje zostały rozesłane do szkół, 

klubów osiedlowych, organizacji turystycznych, sportowych i urzędów w gminie.  W ramach 

działania zostało sporządzone sprawozdanie merytoryczne i finansowe.  

 

W ramach działania realizowano zajęcia sportowe z karate na terenie Osady Leśnej Barbarka dla 

dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się pod opieką trenera – specjalisty karate. Zajęcia zostały 

przeprowadzone w miesiącach maj, czerwiec, wrzesień - 3 miesiące, dwa razy w miesiącu - 6 spotkań.  

Terminy spotkań: 1 maja, 17 maja, 7 czerwca, 21 czerwca, 6 września, 20 września. Celem organizacji 

zajęć było zachęcenie młodych osób do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.  W 

zajęciach brały udział osoby indywidualne, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu udziału. W 

ramach działania zakładano, że część osób kilkakrotnie przyjdzie na zajęcia.  

W ramach projektu zorganizowano pięciodniowe zajęcia rekreacyjno –sportowe. W ramach zajęć 

zorganizowany został blok zajęć sportowych z elementami sztuki walki - karate, posiłek oraz zajęcia 

integracyjne. Zajęcia były prowadzone przez instruktora karate w terminach 29.06-03.07 .2009 i 03-

http://www.szkola-lesna.torun.pl/
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07.08. 2009. Uczestnicy korzystali z  Zielonej Ścieżki Zdrowia. Uczestnicy zajęć otrzymali materiały 

promocyjne w formie opasek odblaskowych.  

W ramach projektu zorganizowano spotkanie w terminie 1 maja 2009 dla mieszkańców Torunia 

podczas, którego mieszkańcy Torunia mogli skorzystać bezpłatnie z boisk, wypożyczalni rowerów i 

sprzętu sportowego tj. piłki do gry w siatkówkę, koszykówkę, rugby, piłkę nożną, inny drobny sprzęt 

sportowy, batuty, hula-hop, Parku linowego, mini golfa itp. Zajęcia były prowadzone przez trenerów 

sportowych. W trakcje spotkania przeprowadzono pokazowe ćwiczenia karate oraz został 

poprowadzony trening dla osób zainteresowanych (pierwsze zajęcia). Prowadzono pomiar ciśnienia i 

tkanki tłuszczowej, porady w zakresie zdrowej żywności oraz konkursy i zawody sportowe. 

Uczestnicy spotkania mogli skorzystać pod okiem trenera z Zielonej Ścieżki Zdrowia. W ramach 

działania wydano  mapki z trasą Zielonej Ścieżki Zdrowia i instrukcją do stanowisk (format 10x21cm 

– 500 szt.) oraz przeprowadzono konserwację tablic na Ścieżce.  

Uczestnicy spotkania otrzymali bezpłatnie materiały promocyjne - opaski odblaskowe. 

 
Projekt pn. „Człowiek, środowisko, integracja-tworzenie sieci „zielonych” szkół” 

 

W październiku 2009 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu pn. „Człowiek, środowisko, 

integracja-tworzenie sieci „zielonych” szkół” finansowane z NFOŚiGW w Warszawie.  Celem 

projektu jest promowanie i wprowadzenie w życie zasad zrównoważonego rozwoju wśród 

społeczeństwa oraz poprawa poziomu edukacji ekologicznej poprzez tworzenie sieci nauczania i 

szkoleń na terenie 4 województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, 

łódzkiego dla nauczycieli i uczniów. Projekt zakłada organizację zajęć przyrodniczo-ekologicznych 

/zajęcia bezpłatne do wyczerpania środków finansowych/ , pobytów 2, 3 - dniowych oferowanych w 

Bazie Noclegowej na Barbarce/pobyty na Zielonej Szkole z dofinansowaniem do wyczerpania 

środków finansowych, w tym dofinansowanie do przejazdu/, organizację imprezy plenerowej 

„Grzybobranie na polanie”, organizację konkursu plastycznego na komiks z cyklu „Historie Leśne”, 

wydanie materiałów edukacyjnych. Działania zrealizowane w 2009 roku to: organizacja spotkania 

inauguracyjnego, wydanie posterów pn. „Ekoturystyka” oraz broszur edukacyjnych.  Projekt zakończy 

się w grudniu 2010r. 

 

 

 

Projekt pn. Akademia 3R 

Projekt realizowany był przez Polską Zieloną Sieć na terenie kraju. Koordynatorem projektu na 

województwo kujawsko-pomorskie było TSE „Tilia” Celem projektu było ograniczenie ilości 

powstających odpadów opakowaniowych w Polsce poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie 

odpowiedzialnego postępowania z odpadami oraz zwiększenie aktywności dzieci, młodzieży i 

nauczycieli w zakresie podejmowania działań proekologicznych w środowisku lokalnym.  

Odbiorcy projektu to dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat oraz nauczyciele z całej polski, a w 

szczególności z województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie małopolskie, 

mazowieckie podlaskie, śląskie wielkopolskie, zachodniopomorskie 

Działania zrealizowane w ramach projektu przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, przeprowadzenie 

zajęć merytorycznych w placówkach oświatowych, monitoring i sporządzanie raportów z ćwiczeń 

aktywizujących oraz przeprowadzenie konkursu na reportaż. 

 Projekt pn. „Od Poznania do Kopenhagi – polscy kampanierzy dla klimatu”  

Projekt realizowany był przez Polską Zieloną Sieć na terenie kraju. Koordynatorem projektu na 

województwo kujawsko-pomorskie była TSE „Tilia”. W ramach projektu zorganizowano warsztaty 

dla działaczy społecznych, dziennikarzy oraz zajęcia w szkołach dla dzieci i młodzieży. Najbardziej 

spektakularnym wydarzeniem kampanii była akcja „Ostatni dzwonek dla Klimatu”, której celem było 

skupienie uwagi ogółu społeczeństwa, mediów i polityków na prowadzonych procesach 

negocjacyjnych przed COP 15. W ramach akcji wybudowana została tratwa Dla Klimatu, którą latem 

2009 r. nasz zespół ruszył na spływ Wisłą z Krakowa do Gdańska. Na trasie spływu 
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przeprowadzonych zostało 5 całodniowych akcji – w Krakowie, Kazimierzu, Warszawie, Toruniu i 

Gdańsku – składających się z: konferencji prasowych, prezentacji wystawy „POLSKA DLA 

KLIMATU”, dystrybucji materiałów kampanijnych, zbierania podpisów pod pilnym apelem, pokazu 

Filmu AGE OF STUPID oraz licznych atrakcji przygotowanych przez wolontariuszy.  

We wrześniu przeprowadzono kampanię edukacyjną dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych „Szkoły Dla Klimatu”. Celem akcji jest aktywna edukacja obywatelska w 

zakresie zmian klimatu nastawiona na kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży w 

wieku 13-19 lat. W 16 województwach przeprowadzono łącznie 365 dwugodzinnych zajęć, w trakcie 

których uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób mogą chronić klimat oraz jakie działania podejmuje 

nasze państwo w tym zakresie. Zajęcia będą przeprowadzane przez wykwalifikowanych trenerów 

według profesjonalnie opracowanego scenariusza przez metodyków i ekspertów w zakresie ochrony 

środowiska. 

Zajęcia składały się z dwóch części: 

• części merytorycznej wprowadzającej uczniów w tematykę zmian klimatycznych 

• części aktywizacyjnej młodzież do samodzielnego i twórczego myślenia polegającej na 

formułowaniu przez uczniów na tekturowych planszach własnych postulatów skierowanych 

do rządu w celu podjęcia działań w zakresie ochrony klimatu. 

Postulaty były elementem instalacji „Szkoły Dla Klimatu” organizowanej przez Polską Zieloną Sieć w 

listopadzie 2009 w Warszawie. Wystawa będzie połączona z organizacją konferencji prasowej, 

związanej z wyjazdem polityków i przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję COP 15 

w Kopenhadze. 

 

Projekt pn. „Słoneczne lato”  

Realizacja zadania umożliwiła ubogim dzieciom bezpłatny wakacyjny wypoczynek. Wypoczynek 

realizowany był poprzez aktywną zabawę i naukę w terenie. Działania te w pozytywny sposób 

wpłynęły na poziom edukacji kulturalnej środowiska wiejskiego. Zadanie przyczyniło się do promocji 

edukacji przyrodniczej oraz popularyzowania walorów turystycznych i rekreacyjnych Barbarki a także 

okolic Torunia. Krzewienie wśród beneficjantów projektu szacunku dla otaczającej przyrody i postaw 

zgodnych z zasadami ekologii było obok popularyzacji i promocji aktywnych form spędzania wolnego 

czasu głównym przesłaniem projektu. W celu pozyskania uczestników wypoczynku letniego włączono 

do współpracy inne podmioty działające na rzecz pomocy społecznej w regionie. Projekt promowany 

był na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Z projektu skorzystało 32 osoby. 

 

Wielkanoc na Barbarce 

W okresie świąt wielkanocnych na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce zorganizowano dni otwarte dla 

mieszkańców Torunia i okolic. Motywem przewodnim było malowanie pisanek oraz gra terenowa dla 

najmłodszych pn. „W poszukiwaniu zajączka”. Przygotowano prezentacje i wystąpienia nt. 

różnorodności jaj oraz zwyczajów świątecznych. W spotkaniach uczestniczyło ok. 2000 osób. 

  

„Dzień Dziecka na Barbarce” impreza dla mieszkańców Torunia 

TSE „Tilia” w dniu 1 czerwca 2009 roku zorganizowała dla najmłodszych mieszkańców Torunia 

zabawy sportowo – integracyjne dla dzieci , spacer terenowy - „W poszukiwaniu Kubusia Puchatka” 

oraz dodatkowe atrakcje tj. wioska indiańska, przejazdy kucykiem, plener malarski,  wspólne 

wykonanie rzeźby gipsowej. W zabawach uczestniczyło ok. 500 osób. 

 

Zapach mijającego lata 30 sierpnia 2009 

W dniu 30 sierpnia 2009 roku o godzinie 14.00 TSE „Tilia” zorganizowała piknik na pożegnanie lata 

pod tytułem "Zapach mijającego lata". Impreza rozpoczęła się rytmicznym brzmieniem bębnów w 

wykonaniu zespołu Annye Folike. Zespół po występie prowadził warsztaty gry na bębnach. Było 

wiele atrakcji dla młodszych i starszych uczestników pikniku. Dzieci mogły wziąć udział w owocowo 
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- warzywnych konkursach, przejść "drogą mrówki", którą wyznaczały zapachy, poszukać igły w stogu 

siana oraz poskakać na trampolinie. Starsi i młodsi z wielkim zapałem komponowali własne perfumy 

oraz tworzyli płytki z gliny. Bardzo duże zainteresowanie wzbudził pokaz wyrobu świec, na pamiątkę 

można było dostać woskowy medal. Gazeta Pomorska do wydania weekendowego dodawała 

niespodzianki. Była możliwość pogrania w mini golfa, miłośnicy zwierząt mogli pojeździć konno, a 

najodważniejsi wspinali się w parku linowym. Podczas pikniku można było zjeść smakowitości z grila 

i kiełbaskę z ogniska. W imprezie uczestniczyło ok. 2000 osób. 

 

Uroczystości upamiętniające rocznicę pierwszych rozstrzeliwań na Barbarce 

 

W dniu 28 października 2009 TSE „Tilia” przy współpracy z Gminą Miasta Torunia zorganizowała w 

70 rocznicę pierwszych rozstrzeliwań na Barbarce uroczystą Mszę Świętą z odsłonięciem pomnika ku 

czi pomordowanych. W ramach spotkania zorganizowano pokaz filmu pn. „Wspomnienie o Barbarce” 

oraz wystawę pn. „"70 Rocznica Pierwszych Straceń na Barbarce". 

 

 
 

3. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU ORGANIZACJI 
UCHWAŁA  nr 1/2009 z 2 czerwca 2009 roku mówiącą, że: „ Nadwyżka przychodów nad kosztami 

zwiększy fundusz statutowy TSE „TILIA” 

 
UCHWAŁA Nr 2/2009Zgromadzenia TSE „Tilia” z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany w 

statucie poprzez dodanie w pkt 10 paragrafu Roz. II paragraf 9: 

„Organizowanie  wypoczynku letniego oraz zimowego dla dzieci i młodzieży.” 

XVIII Zgromadzenie TSE „Tilia” na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2009 r.  

przyjęło zmianę w statucie poprzez dodanie w pkt 10 paragrafu Roz. II paragraf 9: 

„Organizowanie  wypoczynku letniego oraz zimowego dla dzieci i młodzieży.” 

Zmiana zostanie wprowadzona w momencie takiego wymogu przez Kuratorium Oświaty w związku z 

organizacją kolonii tzw. „zielonych szkół”. 

 

UCHWAŁA Nr 3/2009XVII Zgromadzenia TSE „Tilia”z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie 

przyjęcia składu władz TSE „Tilia”. XIX Zgromadzenie TSE „Tilia” na posiedzeniu w dniu 18 

grudnia 2009r. przyjęło skład Komisji Rewizyjnej w osobach: 

1.Sylwia Jaroszewicz – Burczyńska - przewodniczący 

2. Monika Stańczak 

3.Robert Żytkowicz 

 

 

 

5. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

6. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 

 

6.1. 

Lp. Źródła przychodów Kwota w zł 
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1. 

Źródła publiczne: 

a/ budżet państwa 

b/ budżet województwa 

c/ budżet powiatu 

d/ budżet gminy 

1 295,784,02 

61 899,99 

92 491,83 

 

1 141 392,20 

2. Refundacja wynagrodzeń 64 510,65 

3. Darowizny 130 934,10 

4. Składki członkowskie 60,00  

5. Odpłatna działalność statutowa 222 540,57 

RAZEM: 1 713 829,34 

 

 

6.2.Odpłatne świadczenia realizowane przez organizację w ramach celów statutowych 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

1. Wynajem sal, zakwaterowanie 103 969,46 

2. Organizacja spotkań, zajęć 70 693,55 

3. Pikniki w Szkole Leśnej na Barbarce 47 877,56 

 
Razem: 222 540,57 

 

   

 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

1. Wynajem sal, zakwaterowanie 115 791,00 

2. Organizacja spotkań, zajęć 72 197,73 

3. Pikniki w Szkole Leśnej na Barbarce 49 566,99 

 Razem: 237 555,72 

 

 

6.3.Działalności gospodarczej nie prowadzono 

  

 

7. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

 

Lp. Rodzaje kosztów Kwota w zł 

1. Realizacja celów statutowych 1 225 086,10 

2. 

Koszty administracyjne 

a/ prenumerata 

b/ podatki i opłaty 

6 431,00 

158,00 

6 273,00 

3. Koszty odpłatnej działalności statutowej 237 555,72 

3. Działalność gospodarcza Nie dotyczy 
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4. Pozostałe koszty 188 172,32 

RAZEM: 1 657 245,14 

 

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

 

Lp. Stanowisko Ilość osób 

1. specjalista ds. edukacji ekologicznej 8 

2. dyrektor Szkoły Leśnej 1 

3. księgowa 1 

4. 
pracownik gospodarczo – administracyjny ds. 

zarządzania powierzonymi nieruchomościami 
1 

5. pracownik gospodarczy, 5 

6. spec.ds turystyki 1 

7. sprzątaczka 2 

8. W działalności gospodarczej  Nie dotyczy 

RAZEM 19 

 

 

7.2.Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację 

 

Lp. Rodzaj wynagrodzeń Kwota w zł 

1. Wynagrodzenia 379 355,89 

2. Premie 102 473,28 

3. Świadczenia urlopowe 11 750,47 

4. Świadczenia na rzecz pracowników  90 168,67 

5. W działalności gospodarczej Nie dotyczy 

RAZEM: 583 748,31 

 

 

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. 
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7.4.Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło 

 

Lp. Rodzaj wynagrodzeń Kwota w zł 

1. Umowy zlecenia 71 161,35 

2. Umowy o dzieło 11 324,00 

RAZEM: 82 485,35 

 

 

7.5.Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych 

 

Stowarzyszenie w 2009 roku nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych. 

 

 

7.6.Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

 

Lp. Nazwa banku Kwoty w zł 
1. Bank Ochrony Środowiska O/Toruń 

a/ rachunek podstawowy 

b/ rachunek programu „Człowiek,środowisko, 

integracja” 

136 681,12 

132750,68 

3 930,44 

RAZEM: 136 681,12 

 
 

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

kwotę 25 000,00 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 2009 roku Stowarzyszenie nie posiadało obligacji, nie objęło udziałów oraz nie nabyło 

akcji w spółkach prawa handlowego. 

 

7.8.Informacja o nabytych nieruchomościach 

 

W 2009 roku Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości. 

 

 

7.9.Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych 

 

Lp. Nazwa środka trwałego Wartość w zł 

1. Aparat NIKON D5000 3 298,88 

2. Kasa fiskalna - szt.3 3 000,00 

3. Notebook ASUS 2 869,00 

4. RICOH kopiarko-drukarka 10 980,00 

RAZEM: 20 147,88 
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7.10.Wartości aktywów i zobowiązań organizacji  

 

Lp. Rodzaj Kwota w zł 

1. Aktywa 186 648,20 

2. Zobowiązania 63 749,38 

 

 

 

 

8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ ORGANIZACJI PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE  

 

Stowarzyszenie otrzymało w 2009 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 

Szkoła Leśna na Barbarce GFOŚiGW w Toruniu 150 000,00 149 156,50 843,50 

„Edukacja ekologiczna dzieci i 

młodzieży z woj.kujawsko-

pomorskiego na terenie Osady 

Leśnej Barbarka”” 

WFOŚiGW w Toruniu 

 

 

33 012,50 33 012,50 0,00 

„Człowiek-środowisko-

integracja” 
Urząd Miasta Torunia 803 896,21 817 348,84 -13 452,63 

„Człowiek, środowisko, 

integracja-tworzenie sieci 

zielonych szkół” 

Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska w 

Warszawie 

61 899,99 61 899,99 0,00 

„Zyjmy zdrowo na sportowo” Urząd Miasta Torunia 5 000,00 5 000,00 0,00 

„Amphibia –czynna ochrona 

płazów” 
WFOŚiGW w Toruniu 39 999,64 39 999,64 0,00 

„Edukacja ekologiczna w 

Miejskim Schronisku dla 

Zwierząt w Toruniu” 

Urząd Miasta Torunia 15 000,00  15 000,00 0,00 

„Osada Leśna na Barbarce –

promocja lokalnego produktu 

turystycznego”” 

Województwo Kujawsko-

Pomorskie w Toruniu 
3 999,00 3 999,00 0,00 

„Słoneczne lato” 
Województwo Kujawsko-

Pomorskie w Toruniu 
10 538,75 10 538,75 0,00 

 

 

9.1.Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 
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Lp. Rodzaj Saldo na 31. 12. 2008 r. 

1. podatek dochodowy od osób fizycznych 314,00 

2. podatek dochodowy od osób prawnych 3,00 

 

 

9.2.Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

 

Składane deklaracje:  

     - CIT-8 

     - CIT-8/0  

     - CIT-D  

     - VAT-7 

 

 

 

10. Informacja o przeprowadzanych w organizacji kontrolach: 

 

W roku 2009 r. w Stowarzyszeniu przeprowadzono kontrolę projektu „Człowiek, środowisko, 

integracja” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie.  

 

Data sporządzenia:    Podpis: 

Prezes Zbigniew Szcześniak 

 

30. 03. 2010 r.            

 


