
 
 

     
 
 
Projekt TIK – SOS dla środowiska 
 
Trzecie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu TIK – SOS dla 
środowiska, realizowanego w ramach programu Erasmus +, odbyło się w 
Budapeszcie. Trwało od 30 czerwca do 3 lipca br. 
 

 
 
Większość partnerów była po raz pierwszy w Budapeszcie. Miasto urzekło ich urodą, 
a zaprezentowane przez węgierskiego partnera przykłady najlepszych praktyk 
związanych z zagospodarowaniem odpadów były ciekawe i inspirujące. Wszyscy 
mieliśmy poczucie ważnej misji i wyzwań, jakie stoją przed cywilizacją XXI wieku. 

 

                 
 



 
Pierwsza wizyta miała miejsce w siedzibie FKF, instytucji zajmującej się gospodarką 
odpadami komunalnymi w Budapeszcie. Na placu przed budynkiem ustawione są 
kontenery na różne rodzaje odpadów: meble, sprzęt elektroniczny, pościel, lampy, 
książki, bardziej lub mniej użyteczne przedmioty itp. Te, które nadają się jeszcze do 
użytkowania, trafiają do „sklepu” wewnątrz. Tam każdy może przyjść i zrobić zakupy 
za symboliczną złotówkę.  
 

  
 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 



Młodych łatwiej przekonać 
 
W Centrum Recyklingu prowadzone są również zajęcia edukacyjne dla dzieci i 
młodzieży; średnio 10 do 15 zajęć w tygodniu. Pracownicy przekazują wiedzę w 
sposób atrakcyjny i dla dzieci, i dla dorosłych. Warsztaty podnoszą świadomość 
ekologiczną, pomagają zrozumieć m.in. to, że segregowanie to konieczność, 
niezbędna codzienna czynność, dzięki której w znaczący sposób ograniczamy ilość 
wytwarzanych odpadów.  
 

 
 
Jak podkreślają prowadzący warsztaty, zdecydowanie trudniej jest zmienić 

zachowania dorosłych niż dzieci. Coraz więcej i głośniej mówi się o problemie śmieci, 
ale nadal osoby świadome sytuacji, a tym bardziej zdecydowane na rezygnację z 
przyzwyczajeń i wygody, stanowią mniejszość dorosłego społeczeństwa. Cieszy 
każda i każdy, kto zwraca się ku bardziej ekologicznym wzorcom codziennej 
konsumpcji, kupując ekologiczne produkty czyszczące, żywność niepakowaną przez 
producentów w kilka warstw folii czy zaopatrując się w produkty żywnościowe u 
lokalnego producenta. Takie pozornie małe kroki wpływają na zdrowie planety, a od 
tego zależy zdrowie ludzi.  
 

 
 

 
 
 
 



Zero waste 
 

Dobrym przykładem działań ekologicznych jest sklep Zöldbolt (Zielony sklep). 

Wszystkie sprzedawane tam produkty powstają w sposób jak najmniej obciążający 
środowisko, respektujący człowieka i przyrodę. Ten sklep jest jednym z kilku 
podobnych w Budapeszcie, a prowadzące go młode osoby wykorzystują TIK, by 
szybciej i lepiej komunikować się z producentami, klientami i między sobą. Zamiast 
walki o klienta i podkopywania konkurencji tworzą sieci współpracy, pomagają sobie i 
inspirują się nawzajem. Do zrobienia jest jeszcze przecież bardzo dużo.  
 

    
 

 
 
 
 



Żyzna ziemia z odpadów 
 

Po co, jak i co kompostować? W jaki sposób odpady kuchenne, papiery, liście i 
gałęzie z parków itp. zamienić się w żyzną ziemię? Jak budować sieci współpracy 
wokół kompostowania i jaki wpływ może to mieć na stosunki sąsiedzkie? Na te 
pytania odpowiadała Anna Werlein z węgierskiej organizacji, ekspertka 
kompostowania, z wykształcenia i pasji mykolożka.  

Anna przygotowała dla partnerów dwa ciekawe spotkania. Pierwsze w VIII 
dzielnicy Budapesztu, gdzie wśród wysokich budynków mieszkalnych, przy wąskiej 
uliczce, znajduje się ukryte za wysokim murem niezwykłe miejsce: Aurora Climate 
Garden. Na byłym parkingu o powierzchni 250 m kw. rośnie od ośmiu lat wiele 

gatunków drzew i krzewów. W ogrodzie odbywają się spotkania miłośników przyrody 
i zdrowego stylu życia. To niezwykłe, bogate przyrodniczo miejsce z przyjemną 
temperaturą przyciąga wielu, bo po drugiej stronie muru jest miasto prażone 
słońcem. Ogród jest prostym dowodem, jak bardzo potrzebna jest ludziom przyroda, 
która łagodzi nawet skrajne warunki pogodowe, a w dodatku pochłania wielką ilość 
węgla z atmosfery! 

 

  
 
 

W jednym z rogów ogrodu stoi prosty kompostownik, do którego dwa razy w tygodniu 
mieszkańcy pobliskiej kamienicy wrzucają kuchenne odpady. Kompostownik to 
pomysł Marca Richardsa, Amerykanina, który wiele lat temu, szukając dla siebie 
miejsca na Ziemi, zakochał się w Budapeszcie. Marc uczy, na czym polega proces 
kompostowania, co można kompostować, jak budować domowy kompostownik, 
odpowiednio mieszać odpady, by otrzymać wysokiej jakości kompost. Zna 
odpowiedź na każde pytanie dotyczące kompostowania. Czy można wrzucić 
zadrukowany papier i skórki owoców cytrusowych? Ile potrzeba wody, a ile 
powietrza? Jak często mieszać? Jak układać kolejne warstwy?  

 
 
 



Chętnych osób, które chcą pozbywać się w ten sposób odpadów organicznych 
jest coraz więcej, bo kto raz otrzymał pachnący kompost z cuchnących resztek, już  
zawsze będzie chciał kompostować. 
 

    
 

 
 

 
 
 

 
 



 
Zielony raj na betonie 
 

Drugie spotkanie odbyło się na terenie miejskiego gimnazjum prowadzącego 
edukację metodą waldorfską. Po ogrodzie permakulturowym oprowadzał Gabor 
Walfz, nauczyciel i ogrodnik, który od ponad dekady tworzy zielony raj na jeszcze do 
niedawna betonowym i zdewastowanym terenie wokół szkoły. Dziś są tam stawy 
porośnięte trzciną i liliami wodnymi, system zbierania wody opadowej, kurnik,  
i oczywiście kompostowniki. Są też grządki, na których rosną dorodne warzywa. 
Korzysta z nich szkolna stołówka.  

   
 
 

                  
 
 
 
 
 



 
Wszystkie elementy infrastruktury powstają z materiałów pochodzących z recyklingu: 
desek, beczek, palet, blachy itp. Gabor wyznaje bowiem zasadę, że nie ma czegoś 
takiego jak odpady, tylko rzeczy w niewłaściwym miejscu.  
 
Uczniowie uczą się takiego podejścia od pierwszej klasy, dowiadują o sposobach 
wykorzystania odpadów i co można z nich zbudować. Uczestniczą w pracach 
ogrodniczych, poznają metody upraw permakulturowych.  Na przykładzie założonego 
obok szkoły ogrodu społecznościowego, wspólnego przedsięwzięcia mieszkańców 
okolicznych bloków, zgłębiają ideę wspólnych działań, tak ważnych w pracach na 
rzecz ochrony środowiska.  
      

    
 

         
 
 
 
 



Wspólnota kompostowa 

 
Ostatnim punktem programu było spotkanie w ogrodzie przy małym domu Anny, 
położonym w XIII, podmiejskiej dzielnicy Budapesztu. Anna opowiedziała o idei 
wspólnoty kompostowej. Mówiła o tym, na jakich zasadach ona i sąsiedzi z 38 
okolicznych domów jednorodzinnych uczestniczą w procesie przerabiania odpadów 
kuchennych i ogrodowych na żyzny kompost i czerpią z tego satysfakcję.  

Anna utworzyła grupę na FB, dzięki której łatwiej się kontaktować, ustalić, kto 
i kiedy może przywozić odpady do ogrodu. Anna pilnuje, żeby kompost miał 
odpowiednią grubość warstw, był właściwie napowietrzony, nawodniony; by nie 
trafiały tam odpadki, które się nie nadają np. resztki foliowych worków, błyszczący 
papier, odpady odzwierzęce itp. 

Liczba osób chętnych do kompostowania rośnie, a dzięki prowadzonej przez 
Annę edukacji na temat kompostowania, coraz częściej sąsiedzi przejmują obowiązki 
„dopracowania” kompostu. Nagrodą za pracę i pozbycie się odpadów organicznych 
jest „czarne złoto”, dzięki któremu rośliny domowe i ogrodowe rosną jak grzyby po 
deszczu. 

 
 

      
 
Nową inicjatywą Anny jest wypożyczanie rabatek w ogrodzie na uprawę 

warzyw. I ta akcja, również dzięki FB, rozwija się szybko, a zainteresowanych nie 
brakuje. To zasługa wielkiej umiejętności Anny przekazywania wiedzy. Jest świetną 
nauczycielką nie tylko dla dorosłych, którym otwiera oczy na nowe doznania. 
Niebawem kończy studia pedagogiczne ze specjalizacją „Przyroda i środowisko”. 
Postanowiła zająć się edukacją najmłodszych, bo, jak mówi, miłość do przyrody 
trzeba budzić jak najwcześniej. 
 

 
 
 



 
 

Mimo fali upałów partnerzy projektu z zainteresowaniem obejrzeli najlepsze praktyki i 
wysłuchali wykładów ekspertów. To oni każdego dnia walczą, by miejsca, w których 
żyjemy, uczynić lepszymi dla ludzi i przyrody.  
 
 
 

 
 

Partnerzy projektu „TIK- SOS dla środowiska” w ogrodzie Anny 


