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Klasy IV-VI SP,
Gimnazjum, Szkoły Średnie

29 tematów

Flora i Fauna

1. Obserwacje ornitologiczne

2. Wiem, co jem

3. Żaby i ropuchy szukają pomocy

4. Rozpoznawanie drzew i krzewów

5. Rozpoznawanie roślin zielnych

6. Życie w stawie

7. Ślady i tropy zwierząt

8. Płazy Polski

Ekologia

1. Jesienne rewolucje w przyrodzie

2. Drewno czy drzewo

3. Tętniące życiem martwe drzewo

Ochrona środowiska

1. Chcę żyć ekologicznie

2. Ochrona przyrody w regionie

3. Energia a środowisko

4. Jak postępować odpowiedzialnie 
z odpadami opakowaniowymi?

5. Natura 2000

6. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt 
i grzybów

7. Elektroodpady – co to takiego?

8. Stan środowiska przyrodniczego 
w województwie kujawsko- 
-pomorskim

9. Globalne problemy ekologiczne

Integracja i rekreacja

1. Harce na Barbarce – zajęcia sportowe

2. Leśne przygody – podchody

3. Poznajmy się zajęcia integracyjne

4. Działajmy razem – zajęcia 
integracyjne

Kultura i historia regionu

1. Przyroda i historia Barbarki

Warsztaty plastyczne

1. Nie święci garnki lepią – rzeźba 
w glinie

2. Leśne jubilerstwo

3. Z wikliny utkane – wikliniarstwo

4. Farbą malowane – plener malarski

Przedszkole, 
Klasy I-III SP
26 tematów

Flora i Fauna

1. Obserwacje ornitologiczne

2. Piętrowa budowa lasu

3. Wiem, co jem

4. Żaby i ropuchy szukają pomocy

5. Rozpoznawanie drzew i krzewów

Ekologia

1. Pomóżmy zwierzętom przetrwać 
zimę

2. Wiosna w lesie

3. Lato w lesie

4. Jesień w lesie

5. Zima w lesie

Ochrona środowiska

1. Chcę żyć ekologicznie

2. Ochrona przyrody w regionie

3. Energia a środowisko

4. Jak postępować odpowiedzialnie 
z odpadami opakowaniowymi?

Integracja i rekreacja

1. W poszukiwaniu Kubusia Puchatka 
– podchody

2. Gdzie jest św. Mikołaj – podchody

3. Harce na Barbarce – zajęcia sportowe

4. Leśne przygody – podchody

5. Poznajmy się – zajęcia integracyjne

6. Działajmy razem – zajęcia 
integracyjne

Kultura i historia regionu

1. Przyroda i historia Barbarki

Warsztaty plastyczne

1. Nie święci garnki lepią – rzeźba 
w glinie

2. Lasy Barbarki – warsztaty plastyczne

3. Leśne jubilerstwo

4. Z wikliny utkane – wikliniarstwo

5. Farbą malowane – plener malarski

Oferta tematyczna 
Szkoły Leśnej na Barbarce

Szkoła Leśna 
na Barbarce
w Toruniu

człowiek, środowisko, integracja

Wydrukowano na papierze ekologicznym



Szkoła Leśna stanowi centrum  
szeroko rozumianej edukacji 
przyrodniczo-ekologicznej,  

ma również pełnić funkcje rekreacyjne 
dla mieszkańców województwa 
kujawsko-pomorskiego i nie tylko.

Lasy otaczające obecnie Barbarkę posadzono około 200 lat temu. Jesz-
cze w XVIII wieku Osada znajdowała się na zupełnym pustkowiu. Dzisiaj 
znajdują się na jej terenie interesujące stanowiska flory oraz miejsca 
bytowania fauny. Poza pospolitymi borami sosnowymi i mieszanymi ist-
nieją partie świetlistej dąbrowy, ubogiego grądu, łęgu oraz olsu. Z fauny 
spotkać tu można licznie występujące nornikowate i łasicowate, a także 
usłyszeć głosy dzięciołów, kowalików, pokrzewek czy licznych sikorek. 
Na leśnych ścieżkach zobaczyć można lisa, sarnę oraz dzika. Prawnie 
chronione zwierzęta lasu Barbarki to przede wszystkim nietoperze, 
płomykówki, padalce i zaskrońce oraz liczne płazy.

Do 1950 roku las na Barbarce był własnością miasta Torunia. Po upań-
stwowieniu, teren zarządzany był przez Regionalną Dyrekcję Lasów 
Państwowych Nadleśnictwo Toruń, z wyjątkiem dróg i kościoła.

W 2003 roku Osada Leśna Barbarka ponownie staje się własnością 
Gminy Miasta Toruń, w konsekwencji czego na początku 2004 roku 
zostaje powołana z inicjatywy władz Torunia Szkoła Leśna na Barbarce.

Osada Leśna Barbarka położona 
jest w lesie na obrzeżach miasta 
Torunia, w odległości 13 km 
od centrum. Historyczne wzmian-
ki o terenie pojawiają się w do-
kumentach źródłowych już od  
1299 roku.

Bormol (czyli młyn w borze) lub 
Borowiec to dawna nazwa Barbar-
ki. Jak na owe czasy, była to wielka 
osada, pierwotnie kojarzona z kul-
tem św. Barbary i funkcjonującym 
na jej terenie młynem. Woda, 
która go napędzała, wypływała 
kilkoma źródłami z pobliskiego za-
lesionego stoku. Jedno z tych źró-
deł o kryształowo czystej wodzie 
od dawna uchodziło za cudowne, 
gdyż według prastarej legendy 
to tu objawiła się pustelnikowi 
św. Barbara. W związku z tym 
wydarzeniem wierni wybudowali 
kapliczkę, a źródło pobożnie czcili.

Kapliczka o konstrukcji szkieleto-
wej, którą możemy oglądać obecnie 
na terenie Osady została odrestau-
rowana w latach 1991-1992.

Pod koniec XIX w. Barbarka stra-
ciła charakter osady młyńskiej 
i stopniowo zaczęła nabierać 
charakteru osady wypoczynko-
wej. Na przełomie XIX i XX wieku 
(głównie w okresie międzywojen-
nym XX wieku) stała się miejscem 
wypoczynku i rekreacji dla wielu 
torunian.

Niestety okres ten, przerwany 
został działaniami wojennymi. 
W październiku 1939 roku niemiec-
kie władze rozpoczęły w Toruniu 
eksterminację ludności polskiej, 
głównie inteligencji i kadry urzędni-
czej. Początkowo kierowano ich do  
Fortu VII, który stał się centralnym 
więzieniem dla Polaków z mia-
sta i okolic. Od 28 października  
1939 roku rozpoczęto egzekucje 
– las Barbarki stał się świadkiem 
masowego mordu.

Program Szkoły Leśnej realizowany jest poprzez:

• organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci 
i młodzieży,

• organizowanie tematycznych spotkań, festynów oraz otwartych 
imprez okolicznościowych i rekreacyjnych,

• udostępnianie obszaru i obiektów Szkoły Leśnej zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz regulaminem użytkowania,

• tworzenie i udostępnianie ścieżek dydaktycznych.

Zapewniamy:

• całoroczną bazę noclegową dla grup zorganizowanych dzieci 
i młodzieży,

• bogatą ofertę tematyczną,

• doświadczoną i profesjonalną kadrę dydaktyczną,

• karty pracy przystosowane do poziomu  
intelektualno-rozwojowego uczestnika,

• ścieżki i stanowiska edukacyjne w terenie,

• aktywizujące formy pracy z dziećmi,

• autorskie materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć,

• w pełni wyposażone sale dydaktyczne.

Zadanie utworzenia Szkoły Leśnej na Barbarce powierzono To-
ruńskiemu Stowarzyszeniu Ekologicznemu „Tilia” (od 2013 roku 
Stowarzyszenie „Tilia”). Głównym celem placówki jest prowadzenie 
szeroko rozumianej edukacji przyrodniczo-ekologicznej. Uczestnicy 
zajęć realizowanych na terenie lasu Barbarki poznają faunę i florę 
regionu, jak i zasady gospodarki leśnej. Uczą się m.in. rozpoznawać 
rośliny i zwierzęta, zaznajamiają się z gatunkami chronionymi. Ofer-
ta tematyczna przygotowywana przez wykwalifikowaną kadrę jest 
nieustannie poszerzana.

Odwiedzający Barbarkę mają do dyspozycji bazę noclegową wraz 
z salą konferencyjną.

Na terenie Osady Leśnej na Barbarce znajdują się boiska do gry 
w piłkę, plac zabaw, park linowy, mini golf oraz przygotowane i za-
bezpieczone miejsca na ogniska i grille. Stowarzyszenie dysponuje 
różnorodnym sprzętem sportowym. W leśniczówce znajduje się ogól-
nodostępna wypożyczalnia rowerów.

Oferta odpłatna:

• organizacja ognisk,

• wynajem sal oraz przyległego terenu,

• baza noclegowa dla 74 osób,

• wypożyczenie rowerów oraz sprzętu sportowego,

• park linowy,

• terenowy golf na świeżym powietrzu.


