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Osada Leśna na Barbarce w Toruniu
Barbarka to uroczy zakątek Torunia o bogatej historii  i cie-

kawych walorach przyrodniczych. Jest doskonałym miejscem 
do rekreacji, wypoczynku i edukacji dla okolicznych mieszkań-
ców oraz turystów. Usytuowanie w dużym kompleksie leśnym, 
w granicach administracyjnych miasta Torunia sprawia, iż od-
wiedzający mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przy-
rodą oraz wypoczynku w otoczeniu zieleni.

Szkoła Leśna organizuje zajęcia przez cały rok. W sezonie 
wiosenno-letnim na terenie Osady udostępnionych jest wie-
le dodatkowych atrakcji, np. park linowy czy mini golf. Zimą 
skorzystać można z konnych kuligów oraz wypożyczalni nart 
biegowych.

Barbarka Forest Settlement in Toruń
Barbarka is a charming spot in Toruń, famous for its rich 

history and attractive natural landscape. It is a perfect ven-
ue for recreation, leisure and education both for the local in-
habitants and tourists. Situated in an extensive forest within 
the administrative boundaries of the City of Toruń, Barbarka 
offers close contact with the natural world and a chance to 
relax in green surroundings.

The Forest Centre organizes various events all year round. 
In spring and summer, Barbarka offers numerous addition-
al attractions, e.g. an adventure park and a miniature golf 
course. In winter, visitors can enjoy a sleigh ride or rent 
cross-country skis.
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Historia
Historyczne wzmianki o terenie pojawiają się w dokumen-

tach źródłowych już od 1299 roku.
Bormol (czyli młyn w borze) lub Borowiec to dawna nazwa 

Barbarki. Jak na owe czasy, była to wielka osada, pierwotnie 
kojarzona z kultem św. Barbary i funkcjonującym na jej tere-
nie młynem. Woda, która go napędzała, wypływała kilkoma 
źródłami z pobliskiego zalesionego stoku. Jedno z tych źródeł 
o kryształowo czystej wodzie od dawna uchodziło za cudow-
ne, gdyż według prastarej legendy to tu objawiła się pustel-
nikowi św. Barbara. W związku z tym wydarzeniem wierni 
wybudowali kapliczkę, a źródło pobożnie czcili.

Pod koniec XIX w. Barbarka straciła charakter osady młyń-
skiej i stopniowo zaczęła nabierać charakteru osady wypo-
czynkowej. Na przełomie XIX i XX wieku (głównie w okresie 
międzywojennym XX wieku) stała się miejscem wypoczynku 
i rekreacji dla wielu torunian.

Niestety okres ten, przerwany został działaniami wojenny-
mi. W październiku 1939 roku niemieckie władze rozpoczęły 
w Toruniu eksterminację ludności polskiej, głównie inteligencji 
i kadry urzędniczej. Początkowo jeńców kierowano do Fortu 
VII, który stał się centralnym więzieniem dla Polaków z miasta 
i okolic. Od 28 października 1939 roku rozpoczęto egzekucje 
– las Barbarki był świadkiem masowego mordu.

Kaplica św. Barbary
Pierwszą kaplicę św. Barbary wzniesiono na terenie Osady 

najprawdopodobniej w 1209 roku (Sancta Barbara in Bormol) 
na pamiątkę objawienia się świętej pustelnikowi.

Kapliczka o konstrukcji szkieletowej, którą możemy oglądać  
współcześnie na terenie Osady odrestaurowano w latach 
1991-1992. Zbudowana została z dobrowolnych datków  
w 1842 roku.

Przy kaplicy znajduje się niewielki cmentarz na którym odna-
leźć można groby małżonków z rodziny Tilcków z XIX wieku, 
ostatnich dzierżawców Osady a zarazem fundatorów kaplicy 
– osób zasłużonych dla Barbarki.

W każdą niedzielę w kaplicy odprawiane są msze święte.

History
The first accounts concerning the place date back to as 

early as 1299. Originally Barbarka was called Bormol (that 
is, a mill in the woods) or Borowiec. At the time it was a large 
settlement, initially associated with the cult of Saint Barbara 
and the local mill. Water powering the mill flowed from sev-
eral springs in the nearby slope covered with trees. One of 
the springs of crystal-clear water has long been considered 
to be sacred because according to an ancient legend it was 
the site where Saint Barbara revealed herself to a hermit. In 
order to commemorate the event, the faithful built a chapel 
and venerated the water spring.

At the end of the nineteenth century, Barbarka ceased to 
be a watermill settlement and gradually became a recrea-
tional area. At the turn of the twentieth century (and in the 
interwar period in particular) it became a popular recreation 
destination for many inhabitants of Toruń.

Unfortunately, the outbreak of the war interrupted this 
trend. In October of 1939, the German authorities started 
to exterminate the Polish population, local officials and in-
telligentsia in particular. First they were sent to Fort no.7, 
which was transformed into the largest prison for the Poles 
from the city and the surrounding area. On 28 October 
1939, mass executions started in the forest of Barbarka.

The Chapel of Saint Barbara
The first Chapel of Saint Barbara was erected in the settle-

ment probably in 1209 (Sancta Barbara in Bormol) in com-
memoration of the saint’s revelation to a hermit. The chapel 
of skeleton construction now standing in the settlement was 
built in 1842 (the money came from donations) and restored 
in 1991-1992. Next to the chapel there is a small cemetery 
with the graves of the nineteenth-century Tilck family who 
had contributed to its development. They were the founders 
of the chapel and the last lessees of the settlement.

Every Sunday the Holy Mass is celebrated in the chapel.
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Przyroda
Barbarka jest obiektem położonym w atrakcyjnym krajobra-

zie leśnym. Poza pospolitymi lasami mieszanymi i borami sos-
nowymi istnieją tu partie świetlistej dąbrowy, ubogiego grądu, 
łęgu oraz olsu. Bogata flora niczym nie ustępuje faunie licznie 
reprezentowanej przez lisy, sarny i dziki. Idąc leśnym traktem 
spotkać możemy przedstawicieli nornikowatych i łasicowa-
tych, a w koronach drzew usłyszeć odgłosy leśnego ptactwa. 
Z prawnie chronionych zwierząt na terenie lasów Barbarki 
licznie występują przede wszystkim dzięcioły, sowy oraz róż-
ne gatunki nietoperzy.

Na terenie Osady znajduje się staw – zbiornik przeciwpo-
żarowy, który jest miejscem schronienia dla licznego ptactwa 
oraz wielu gatunków płazów.

Warto wspomnieć, że w pobliżu Osady Leśnej Barbarka 
znajduje się obszar specjalnej ochrony siedlisk Natury 2000 
– PLH 040043 Leniec w Barbarce. Powierzchnia tego obszaru 
to 4,1 ha z fragmentami świetlistej dąbrowy z zaroślami osiko-
wymi i trawiastymi murawami. Jest to jedno z najliczniejszych 
stanowisk leńca bezpodkwiatkowego – niepozornej rośliny 
z rodziny sandałowcowatych w Polsce. Stanowisko toruńskie 
stanowi około 12% populacji krajowej.

The natural environment
Barbarka is situated in an attractive setting. It is surround-

ed not only by common mixed forest and pine trees, but also 
luminous oak woods, sparse broadleaf forest as well as alder 
trees and riparian forest. Abundant flora is a perfect habitat 
for numerous foxes, roe deer and wild boars. Walking down 
paths in the woods, one can encounter animals of the Arvic-
olinae and Mustelidae families and listen to forest birds sing-
ing in tree crowns. Barbarka is also home to some protected 
species, mostly woodpeckers, owls and several kinds of bats. 
In the settlement there is a pond, also serving as a water 
reservoir for fire fighting, which is a sanctuary for numerous 
birds and various species of amphibians.

It is worth mentioning that part of the land surrounding 
Barbarka Forest Settlement is a special area of conserva-
tion (Natura 2000 – PLH 040043 Leniec), stretching over  
4.1 hectares of luminous oak woods, aspens and grassland. It 
constitutes one of Poland’s most numerous positions of the 
Thesium ebracteatum (Hayne), an inconspicuous plant of the 
Santalaceae family. The plants growing in Toruń account for 
approximately 12% of the country’s total population.
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Szkoła Leśna na Barbarce
Do 1950 roku las na Barbarce był własnością miasta Toru-

nia. Po upaństwowieniu, przez wiele lat teren zarządzany był 
przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych Nadleśni-
ctwo Toruń, z wyjątkiem dróg i kościoła.

W 2003 roku Osada Leśna Barbarka ponownie stała się 
własnością Gminy Miasta Toruń, w konsekwencji czego 
na początku 2004 roku na mocy umowy zawartej pomiędzy 
Prezydentem Miasta Torunia a Toruńskim Stowarzyszeniem 
Ekologicznym „Tilia” swoją działalność rozpoczęła Szkoła 
Leśna na Barbarce. Stowarzyszenie „Tilia” zarządza terenem 
o powierzchni 3,8 ha.

W ciągu całego roku Szkoła Leśna organizuje zajęcia przy-
rodniczo-edukacyjne, warsztaty plastyczne oraz spotkania 
integracyjne. Szkoła chętnie podejmuje współpracę z inny-
mi podmiotami w zakresie realizacji kampanii promocyjno-
-informacyjnych, kulturalnych i sportowych. Oferta Szkoły 
Leśnej jest interdyscyplinarna; łączy w sobie rozwój świado-
mości ekologicznej, historycznej, patriotycznej i duchowej 
dokonującej się w bliskim kontakcie z przyrodą. Szkoła Leśna 
na Barbarce, stanowi centrum szeroko rozumianej edukacji 
ekologicznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Teren Osady pełni również ważną funkcję rekreacyjną dla 
mieszkańców Torunia i turystów. Na terenie znajduje się ca-
łoroczna baza noclegowa licząca 74 miejsca noclegowe, wy-
pożyczalnia rowerów, „siłownia pod chmurką”, park linowy 
a także mini golf. Szkoła Leśna dysponuje małą infrastruk-
turą, która sprzyja spędzaniu wolnego czasu na świeżym 
powietrzu (zadaszone wiaty, kamienne grilowiska, miejsca 
na ognisko).

The Forest Centre in Barbarka
Until 1950 Barbarka Forest was the property of the City of 

Toruń. After nationalization it was managed by the Regional 
Directorate of State Forests in Toruń, excluding the roads 
and the chapel.

In 2003 the Forest Settlement in Barbarka became the 
property of the City of Toruń again, as a result of which, on 
the basis of the agreement concluded by the President of 
Toruń and Toruń Ecological Association “Tilia”, the Forest 
Centre in Barbarka was established. The “Tilia” Association 
manages the area of 3.8 hectares.

All year round, the Forest Centre organizes educational 
events concerning the natural environment as well as art 
workshops and team building meetings. The centre wel-
comes co-operation with other institutions, organising 
promotional and informational campaigns as well as sports 
and cultural events. The Forest Centre offers an interdis-
ciplinary programme, combining the development of eco-
logical, historical, patriotic and spiritual awareness through 
contact with nature. The Forest Centre in Barbarka focuses 
on broadly understood ecological education for children, 
teenagers and adults.

The settlement is also an important recreation destination 
for the inhabitants of Toruń and tourists. Accommodation 
for 74 people is available all year round, there is also a bi-
cycle rental service, an outdoor gym, an adventure park as 
well as a miniature golf course and an outdoor bowling alley. 
The Forest Centre also boasts shelters covered with roofs, 
stone grill areas and spots for starting fires which encourage 
spending time outdoors.
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Edukacja
Proponowany przez Szkołę Leśną program zajęć edukacyj-

nych oparty jest na bezpośrednim kontakcie uczniów z przyro-
dą. Wybrana forma kształcenia nie jest przypadkowa. Otacza-
jąca zieleń zachęca uczestników do przyjęcia postawy badacza. 
Uzupełnieniem wszystkich zajęć są karty pracy dostosowane 
do poziomu intelektualnego oraz rozwojowego uczniów, stop-
nia ich świadomości ekologicznej oraz indywidualnych życzeń 
nauczycieli. Pod okiem wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej 
Szkoły Leśnej i przy wykorzystaniu pomocy naukowych, dzieci 
i młodzież uczą się m.in. rozpoznawać w terenie drzewa i krze-
wy, poznają gatunki zwierząt i roślin chronionych. Prowadzone 
zajęcia przyrodniczo-ekologiczne są zgodne z zasadą zrówno-
ważonego rozwoju. Uczestnicy zajęć mają do wyboru ponad  
30 tematów zajęć przyrodniczo-edukacyjnych w tym również 
zajęcia integracyjne, sportowe oraz warsztaty plastyczne. 
Z zajęć Szkoły korzysta co roku około 10 tysięcy uczniów. 
Szkoła Leśna na Barbarce oprócz zajęć jednodniowych orga-
nizuje również pobyty dwu- i trzydniowe w ramach Zielonej 
Szkoły dla uczniów z całej Polski. Ponadto Szkoła Leśna orga-
nizuje edukacyjne wyjazdy tematyczne do szkół.

Ścieżki edukacyjne
Ścieżki edukacyjne są doskonałą formą aktywnego przyswa-

jania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej zarówno dla dzieci 
i młodzieży, jak i osób dorosłych. Szkoła Leśna przygotowała 
kilka ciekawych szlaków biegnących na terenie Osady Leśnej, 
a także pobliskiego kompleksu leśnego. Ścieżki poza Osadą 
mają dłuższe trasy, łączą bowiem centrum Torunia z Bar-
barką oraz miejscami atrakcyjnymi pod względem przyrod-
niczym i historycznym jak np. Stawy Przysieckie czy Zamek 
Bierzgłowski. Do ścieżek przygotowano foldery: „Drzewa 
i krzewy Barbarki”, „Krajobraz minionego stulecia: Barbarka – 
Fort VII”, „Mozaika przyrody: Barbarka – Stawy Przysieckie”, 
„Powrót do pierwotnego lasu: Barbarka – Las Piwnicki”, „Wa-
rownia nad doliną Wisły: Barbarka – Zamek Bierzgłowski”, 
a także „Energia wiatru: Barbarka – Wiatrak w Bierzgłowie”. 
Na terenie Osady znajdują się również stanowiska dotyczące 
odnawialnych źródeł energii.

Education
The Forest Centre’s educational programme promotes the 

pupils’ close contact with nature. The area’s surrounding 
greenery stimulates the participants’ curiosity and encourag-
es a scientific approach. Sets of exercise books appropriate 
for the intellectual and developmental level of the pupils as 
well as their ecological awareness and the specific aims of 
their teachers complement the events. Experienced teachers 
of the Forest Centre help children and teenagers learn the 
names of local trees and shrubs, and they also get to know 
protected animal and plant species. All the classes concerning 
nature and ecology are based on the idea of sustainable devel-
opment. The participants can choose from over 30 different 
types of activities which are not only classes concerning the 
natural world but also team building meetings, sports events 
and art workshops. Every year, approximately ten thousand 
pupils take part in the events organized by the centre. The 
Forest Centre in Barbarka offers not only one-day events but 
also two- and three-day long stays, as part of the Green School 
programme, to pupils from all over Poland. Moreover, the cen-
tre organizes educational workshops at schools.

Educational trails
Educational trails are an excellent form of active learning 

about nature and ecology both for children and teenagers as 
well as for adults. The Forest Centre has marked out sever-
al interesting trails on the grounds of the settlement and the 
surrounding forest. The trails outside of the settlement are 
longer as they lead from the centre of Toruń to Barbarka or 
connect places which are attractive for historical and natural 
reasons, e.g. the Przysiek Ponds or the Bierzgłowski Castle. 
Several booklets related to these trails have been published: 
“Trees and Shrubs of Barbarka”, “The Landscapes of the Previ-
ous Century: Barbarka – Fort no. 7”, “The Natural Mosaic: Bar-
barka – the Przysiek Ponds”, “The Primeval Forest Revisited: 
Barbarka – the Piwnice Woods”, “The Stronghold in the Valley 
of the Wisła: Barbarka – the Bierzgłowski Castle” and “The En-
ergy of the Wind: Barbarka – the Windmill in Bierzgłowo”. The 
centre also promotes education on renewable energy.

7



Spotkania otwarte – warsztaty
Szkoła Leśna w ramach działań promujących aktywne spę-

dzanie czasu organizuje otwarte spotkania warsztatowe 
skierowane do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym 
również seniorów. W ciągu roku proponuje korzystanie z war-
sztatów edukacyjnych, plastycznych, fotograficznych, a także 
z zajęć integracyjnych. Informacje o organizowanych zajęciach 
znaleźć można w aktualnościach na stronie internetowej 
Szkoły Leśnej www.szkola-lesna.torun.pl.

Imprezy tematyczne
Szkoła Leśna na Barbarce organizuje również szereg ple-

nerowych imprez o charakterze edukacyjnym, w których 
licznie uczestniczą mieszkańcy Torunia i okolic – począwszy 
od najmłodszych, do tych trochę starszych wiekiem. Zwykle 
są to przedsięwzięcia, których tematyka wpisuje się w zasady 
zrównoważonego rozwoju.

Kampanie organizowane przez Szkołę Leśną na Barbarce 
zachęcają do troski o środowisko naturalne. Imprezą, która 
na stałe zdążyła wpisać się w jesienną ofertę Szkoły Leśnej jest 
np. piknik ekologiczny pn. „Grzybobranie na polanie”. Ponad-
to Szkoła co roku zaprasza wszystkich miłośników zdrowego 
stylu życia na rajdy rowerowe, biegi przełajowe, a także o ile 
jest śnieg, na biegi narciarskie. Wszystkie wymienione imprezy 
organizowane są w ramach cyklu ,,Żyjmy zdrowo na sportowo”. 
Szkoła Leśna przy organizacji imprez chętnie współpracuje z in-
nymi podmiotami i organizacjami pozarządowymi.

Zachętą do indywidualnego zainteresowania się tematyką 
proekologiczną, a zarazem do rozwijania talentów plastycz-
nych, są liczne konkursy m.in. na historię komiksową oraz 
najlepsze zdjęcie przyrodnicze w corocznym konkursie fo-
tograficznym.

Open meetings – workshops
In order to promote active leisure, the Forest Centre 

organizes open workshops for children, teenagers and 
adults, including senior citizens. It offers education, pho-
tography and art workshops as well as team building 
meetings. The information concerning the events can be 
found on the Forest Centre’s website in the news section: 
www.szkola-lesna.torun.pl.

Thematic events
The Forest Centre in Barbarka organizes a variety of out-

door education events which are popular with the young 
and not so young inhabitants of Toruń and its surroundings. 
Usually, they promote sustainable development. 

The campaigns organized by the Forest Centre in Barbar-
ka encourage the protection of the natural environment. 
The picnic “Mushroom Picking in the Glade” has become 
a regular event at the Forest Centre and is held every au-
tumn. Moreover, for all those who like a healthy lifestyle, the 
Centre organizes a cyclical event “Let’s Be Healthy, Let’s Be 
Active” with bicycle trips, cross-country races and, if there 
is snow, cross-country skiing. The Forest Centre welcomes 
co-operation with other institutions and non-governmental 
organizations.

Numerous competitions, e.g. for the best comic-strip or 
the best picture in the annual nature photography con-
test, serve to encourage interest in ecology and develop 
artistic skills.
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Baza Noclegowa na Barbarce
Szkoła Leśna dysponuje całoroczną bazą noclegową dla 

grup szkolnych zorganizowanych oraz turystów indywidual-
nych i grup biznesowych. Baza składa się z dwóch budynków: 
„Gościńca” i „Dworku”. Łącznie do dyspozycji gości oddane 
są 74 miejsca noclegowe (24 miejsca w Dworku, 50 miejsc 
noclegowych w Gościńcu). W Dworku znajduje się w pełni 
wyposażona w sprzęt multimedialny sala konferencyjna z bez-
pośrednim wyjściem na kamienny taras prowadzący na polanę 
za Dworkiem.

Oprócz noclegów Szkoła Leśna oferuje dwu- i trzydniowe 
pobyty z programem przyrodniczo-ekologicznym oraz spot-
kania integracyjne. W ramach programu gwarantuje ciekawe 
zajęcia o tematyce przyrodniczej, warsztaty sportowe oraz 
artystyczne. Zajęcia wzbogacają materiały oraz nowoczesne 
pomoce dydaktyczne; karty pracy przystosowane są do pozio-
mu intelektualno-rozwojowego uczestników.

Accommodation
Every season, the Forest Centre welcomes organized 

groups of school pupils, business groups and individual tour-
ists who can sleep over in two buildings, the “Inn” and the 
“Manor House”. Altogether they can house up to 74 peo-
ple (24 in the Manor House and 50 in the Inn). The Manor 
House boasts a fully equipped conference hall with and ad-
jacent stone terrace leading to the glade behind it.

The Forest Centre also offers two and three-day long stays 
with educational events focusing on ecology and team build-
ing meetings. The programme includes sports and art work-
shops as well as fascinating classes concerning the natural 
environment, where various interesting materials, tools and 
exercise books appropriate for the intellectual and develop-
mental level of the pupils are used.
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Rowery, plac zabaw...
Na terenie Osady działa wypożyczalnia sprzętu sportowe-

go. Za niewielką opłatą można wypożyczyć np. zestaw do gry 
w boule, różnego rodzaju piłki, kometkę oraz rowery.

Przy leśniczówce dla młodszych dzieci stworzono plac za-
baw przypominający małą osadę młyńską. Tyrolka, zjeżdżalnia 
oraz kręte korytarze pełne zakamarków to raj dla najmłod-
szych, którzy pod czujnym okiem rodziców spędzają cudowne 
chwile na świeżym powietrzu.

Dla miłośników spokojnego wypoczynku dostępny jest 
mini golf. Zwolennicy nieco większego wysiłku fizycznego 
skorzystać mogą z „siłowni pod chmurką”.

Park Linowy
Barbarkowy Park Linowy to propozycja dla osób pragnących 

spędzić aktywnie wolny czas. „Przełam lęk i swoje słabości – 
uwierz w swoje umiejętności, pobudź hard ducha” to hasła 
Parku Linowego.

Na terenie Parku przygotowano trzy trasy oznaczone odpo-
wiednio następującymi kolorami: niebieskim, różowym oraz 
zielonym. Przejścia uczestnicy dobierają dowolnie w zależno-
ści od siły i chęci, jedynym wyznacznikiem trasy jest wzrost. 

Przeszkody zawieszone są na wysokości od 2 do 12 metrów 
nad ziemią między barbarkowymi drzewami. Na odważnych 
czekają między innymi mosty, zjazdy, ścianka wspinaczkowa, 
a także strzemiona i pajęcza sieć. Barbarkowy Park Linowy to 
możliwość przeżycia niecodziennych wrażeń pod okiem prze-
szkolonych instruktorów. 

Park czynny jest w sezonie wiosenno-letnim, skorzystać  
z niego mogą osoby o wzroście minimum 120 cm. 

Bicycles, the playground...
The settlement has a sports equipment rental place. For  

a small fee one can rent a bicycle, a Petanque or badminton 
set and various kinds of balls. A playground reminiscent of 
a mill settlement was built for young children near the For-
ester’s Lodge. A zip-line, slides and winding corridors full 
of nooks and crannies are most appreciated by the young-
est, who, under the watchful eye of their parents, can have  
a great time outdoors. 

Those preferring a more quiet form of entertainment can 
enjoy a game of golf on a miniature course while the more 
sporty types are welcome to use an outdoor gym.

Adventure Park
The Barbarka Adventure Park provides a perfect oppor-

tunity to spend time in an active way. The Park’s slogan is 
“Overcome Weakness, Overcome Fear, Believe in Yourself 
and Be Brave”. One can choose from three trails, marked 
blue, pink or green, depending on one’s strength as well as 
motivation, and the only restriction is the person’s height.

The elements of the park are placed among trees from 
two to twelve metres above the ground. The brave can en-
joy various bridges and slide down zip-lines or have a go at 
a climbing wall or spider’s web. The Barbarka Adventure 
Park offers a unique experience under the care of qualified 
instructors. 

The park is open in spring and summertime for those who 
are at least 120 centimetres high.
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Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja.  
Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu 
finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.

Szkoła Leśna na Barbarce 
The Forest Centre in Barbarka
ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń 
tel./fax + 48 56 657 60 85
biuro@szkola-lesna.torun.pl
www.szkola-lesna.torun.pl
Poland 

Plan Osady Leśnej na Barbarce

Map of Forest Settlement in Barbarka

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron 
We encourage you to visit our websites:

www.tilia.org.pl
www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl
www.naszanatura2000.pl
www.natura2000edukacja.pl
wwe.odpadyopakowaniowe.pl
www.ekomultikonkurs.pl
www.szkoly.ekomultikonkurs.pl
www.elektroodpady.edu.pl

oraz naszej strony na facebooku 
as well as our Facebook page. 

Wydrukowano na papierze ekologicznym


