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Chyba wszyscy już zetknęliśmy się ze zjawiskiem upcyklin-
gu, jednak było to dla nas na tyle oczywiste, że nie czuliśmy 
potrzeby, aby to w jakiś sposób nazywać. Bo kto z nas nie ma w 
swojej spiżarni przetworów w słoikach po innych produktach (o 
pierwotnej zawartości takiego słoika może przypominać jedynie 
niezdjęta etykieta)? Albo kto z nas nie trzyma w garażu śrubek w 
kartonie, w którym przyszły kiedyś zamówione przez nas buty? 

Przykłady upcyklingu cała Polska mogła obserwować nie-
dawno podczas odbywającego się w Uniejowie i transmitowa-
nego przez Telewizję Polsat Earth Festivalu. Prowadzące, Mar-
celina Zawadzka i Ilona Krawczyńska, miały na sobie ażurowe 
suknie wykonane z naturalnych materiałów, natomiast cała sce-
na była zbudowana z drewnianych palet. 

Ale my przecież nie musimy wznosić od razu ogromnych 
scen. Można zacząć od swojego domu, bowiem europalety już 
są często wykorzystywane w polskich ogrodach i sypialniach. 
Wykonuje się z nich ławy, stoliki, kompostowniki, kwietniki, 
domki dla dzieci, a nawet łóżka. 

To, w jaki sposób wykorzystamy zużyte przedmioty, deter-
minuje jedynie nasza kreatywność, a jeżeli akurat odczuwamy 
jej brak, to w serwisie YouTube jest zamieszczonych wiele tu-
toriali, z pomocą których możemy wykonać mnóstwo interesu-
jących prac. Co jeżeli nie możemy już uratować przypalonego 
garnka? Zróbmy z niego na przykład doniczkę. Twój syn kolek-
cjonuje korki po winie? Zaskocz go i zróbcie razem nietypową 
tablicę korkową. Dlaczego zabawa ma się na tym skończyć? 
Zagrajcie w kręgle, a kręglami niech będą puste butelki po wo-

dzie albo detergentach. Twoja babcia jest krawcową? Poproś 
ją, aby z ubrań, których już nie nosisz, uszyła dla ciebie coś 
nowego. 

Jak widzimy, przykładów jest mnóstwo. A czy upcykling 
może mieć zastosowanie także przy gotowaniu? W jednym z 
odcinków polskiej edycji „Masterchefa” uczestnicy mieli za 
zadanie wykonać pełnowartościowe danie z odpadków (m.in. z 
obierków z jabłek i łusek cebuli). Okazało się, że z produktów, 
które zwykle wyrzucamy do kosza po zrobieniu obiadu, można 
ugotować przynajmniej jeszcze jeden smaczny posiłek. Świa-
domość, że niektóre produkty możemy wykorzystać niemal w 
całości, pomoże nam ograniczyć nie tylko wydatki, ale także 
ilość odpadów.   

Upcykling idealnie wpasowuje się w politykę zero waste. 
Nie ukrywajmy, z pewnością dostarcza nam więcej rozrywki i 
satysfakcji niż zwykła segregacja odpadów. Polega na nadawa-
niu pozornie bezwartościowym przedmiotom nowego zastoso-
wania i wyglądu. Z pewnością na najbliższym grillu w naszym 
ogródku będziemy mieli okazję pochwalić się znajomym lamp-
kami z kloszami wykonanymi ze zdobionych słoików. Zachęć-
my ich do takiej samej praktyki. Warto pamiętać, że upcykling 
ogranicza konsumpcję, a co za tym idzie – zmniejsza zmiany 
klimatyczne! Dlaczego zatem miałbyś nie odpalić teraz filmiku 
na YouTubie i zobaczyć, co możesz zrobić z tą pustą do połowy 
puszką od farby, która ciągle zalega u ciebie w garażu, mimo 
że odmalowałeś mieszkanie pół roku temu? My nie widzimy 
przeszkód. 

Upcykling 
– już praktykujesz!

Upcykling jest pewną odmianą recyklingu, jednak w tym przypadku drugiego życia odpadom nie 
nadają zakłady utylizacyjne, a my sami. Jest to nie tylko działanie proekologiczne. Może to być także 
sposób na zaoszczędzenie pieniędzy i okazja, aby popisać się kreatywnością

Prezenterki podczas ogólnopolskiego  koncertu ubrane 
w ażurowe kreacje wykonane z metalowych zawleczek od 
puszek

Stary rower to przykład ogrodowego kwietnika 
w rustykalnym klimacie.

Zużyta opona  powinna trafić do PSZOK-u. Być może dla 
wielu będzie to doskonały pomysł, by wykorzystać ją jako 
dużą, oryginalną donicę w ogrodzie.Skrzynki drewniane to inspiracja do tworzenia regałów w spiżarni.

Coraz częsciej w naszych domach pojawiają się meble z drewnianych  palet. Tu przykład wygodnego, podwójnego łóżka.Stołowa lampa wykonana ze starej konewki


