
 
 

 
 

Kampania edukacyjna: 

„KOMPOSTUJĘ” 

Cel kampanii: wiem po co segreguję odpady biodegradowalne, robię to świadomie wiedząc, 
że to wpływa na wykorzystanie ich do produkcji kompostu. Dzięki temu odpady są 
przetwarzana na nowy produkt! Dowiaduję się czym jest „recykling organiczny”!  

 

Kompost, polepszacz gleby, humus… to właśnie produkty powstałe w procesie 
komopostowania. Wszystko zależy od tego co włożymy do kompostownika, wiedziałeś o tym? 
A czy wiedziałeś, że w Gdańsku pracuje hermetyczna kompostownia, która na skalę masową 
przetwarza odpady, które trafiają do brązowych kubłów na odpady biodegradowalne? Nie o 
tym jednak w kampanii mowa, ale o tym, że możesz w łatwy sposób nauczyć i przekonać 
swoich kolegów do … kompostowania!  

 

PS. ciągle jesteśmy w „ponownym wykorzystaniu 
odpadów” i w ideologii „zerowaste”, tym razm mowa o 
„ROT” – kompostuj! 

 

 

 



 
 

 
 

 

Żeby się czegoś nauczyć, trzeb to przeżyć, dlatego przeprowadź eksperyment w biurze!  

I. ORGANIZACJA (potrzebujesz): 

KOMPOSTOWNIKA 
Zorganizuj estetyczny kompostownik np. „Urban live” – ten 
ćwiczyliśmy i jest ok. Przy okazji, producent tego 
kompostownika nie wspiera tego projektu, a może 
powinien☺  

 
DŻDŻOWNIC KALIFORNIJSKICH 
Kup pół kilograma dżdżownic kalifornijskich☺ (dostępne na Allegro)  
 

DODATKOWEGO POJEMNIKA NA ODPADY „BIO” 
Zorganizuj przy brązowym kuble na odpady bio specjalny pojemnik na odpady do WASZEGO 
kompostownika, wykorzystaj jakiekolwiek większą miseczkę.  
 

WYDRUKOWANEJ I POWIESZONE NAD POJEMNIKIEM INFORMACJI 
Wszystkim nam wydaje się, że kompostować można wszystko. To prawda, ale… są procesy 
kompostowania obfitujące bardziej w trudne zapachy i mniej, wszystko zależy od tego co 
będzie wsadem, czyli czym nakarmimy dżdżownice. Dlatego informacja co jedzą nasi mali 
bohaterowie są potrzebne! 
  
Nie zapomnij zapoznać się prezentacją - http://koliber.zut.com.pl/#działania  jak dobrze 
zorganizować kompostownik! 

 
II. EDUKACJI Z PASJĄ/MOTYWACJI 

• Wytypuj grupę biorącą udział w eksperymencie, zorganizuj tzw. grafik obsługi 
kompostownika według pokoi, to będą „opiekunowie dżdżownic”☺  

• Dla pokoju/działu, który bierze udział w eksperymencie i przynosi jedzenie dla 
dżdżownic przekaż ekologiczny gadżet  

• Dla wszystkich, którzy brali udział zorganizuj warsztaty np. woskowijek  

 
III. KOMUNIKACJi 
W międzyczasie: 
- Poinformuj o eksperymencie (mail, intranet, inny rodzaj kanału)  
- Edukuj poprzez wysyłanie prezentacji dot. kompostownia/wermikompostu  
- Edukuj poprzez wysyłanie podcastów dot. kompostowania  
- Edukuj poprzez wysyłanie krótkich filmów dot. etapów kompostowania (jak nam idzie)  
- Edukuj poprzez organizację wycieczki do kompostowni w ZU (pokażemy kompostowanie w 
skali makro). Umów się na wizytę: http://koliber.zut.com.pl/#wizyta 

http://koliber.zut.com.pl/#działania


 
 

 
 

- Edukuj poprzez organizację wirtualnej wycieczki (spacer 3d) po kompostowni w ZU: 
https://zut.com.pl/kompostownia-spacer-wirtualny/ 
 
 

 
IV. EWALUACJI 
Ilość wyprodukowanego wermikompostu przez Waszą grupę będzie dowodem 
na to, że to działa. Możecie go wykorzystać do wzbogacenia gleby w kwiatach 
doniczkowych w waszym biurze.  
 
 
 

Życzymy Wam dobrej zabawy przy kompostowaniu! 
 
Ps. przy właściwym doborze karmy dla dżdżownic, czyli odpowiedniej segregacji 
odpadów kompostownik może swobodnie stać w korytarzu w biurze☺  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************ 

 Pamiętaj, zawsze możesz do nas zadzwonić po inspiracje: 
mail: owolosiuk@zut.com.pl, tel. 698 619 054 
 
Materiały do pobrania: http://koliber.zut.com.pl/#działania 
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