
DRUGIE ŻYCIE PRZEDMIOTÓW 
W związku z naszym nowym spektaklem  pt. „Drugie życie” postanowiliśmy zwrócić uwagę innych na  potrze-

bę  lepszego wykorzystania tego, co powszechnie uznaje się za odpad. Wyrażenie „drugie życie” w  ujęciu ekologicznym 
ma kilka znaczeń, bo jest to:  segregacja, recykling, utylizacja. 

Śmieci segreguję się do odpowiednich pojemników po to, aby odpady łatwiej i skuteczniej poddać procesowi 
recyklingu, czyli do nadania im „drugiego życia”. Segregacja przynosi nam wiele korzyści, ponieważ proces ten pozwa-
la: 
− obniżyć koszty wytwarzania nowych produktów, 
− zmniejszyć ilość odpadów zalegających na składowiskach, 
− chronić zasoby naturalne poprzez wykorzystywanie surowców wtórnych, 
− obniżyć ilość energii potrzebnej do wyprodukowania nowych dóbr. 
 

Zwolenników nadawania przedmiotom „drugiego życia” przede wszystkim cechuje kreatywność i pomysło-
wość.  Aby to potwierdzić kilku dziennikarzy „Sztubaka” zaj ęło się poszukiwaniem w Internecie przykładów ponowne-
go wykorzystania różnych rzeczy. Jest to bardzo proste. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać „drugie życie przedmio-
tów”, a otrzymamy masę propozycji. Oto niektóre z nich. 
 
 Bardzo mi się spodobał pomysł zrobienia żyrandola z dużej pięciolitrowej butelki i plastikowych ły żeczek. Wy-
starczy odciąć dolną część butelki nożykiem. Następnie należy pozbyć się  dolnych części łyżeczek. Kolejnym krokiem 
będzie przymocowanie klejem na gorąco kawałków łyżeczek do butelki. Na koniec trzeba podłączyć kable, tak aby 
żyrandol mógł świecić. Wykonanie takiej lampy nie jest trudne, trochę pracochłonne i wymagające dużej cierpliwości, 
ale efekt końcowy jest znakomity. 

 
Z butelek można „wyczarować” wiele ciekawych przedmiotów. Świetnym pomysłem jest stojak na biżuterię. 

Wykonano go  z dolnych części butelek, metalowej rurki oraz nakrętek. Najpierw należy odcięte części butelek po kolei 
nakładać na rurk ę i przymocowywać podkładką. Powtarzamy tę czynność odpowiednią ilość razy. Po skończeniu moż-
na już układać swoją biżuterię na nowym zrobionym w ekologicznym stylu stojaku.  

 
                                                              Weronika Marszał 
 
Pomysły z http://zalajkowane.pl/19-pomyslow-ponowne-
wykorzystanie-plastikowych-butelek/ 



 Jest wiele sposobów na życie w zgodzie z ekologią. Może to być segregowanie śmieci, pisanie na dwu stronach 
jednej kartki czy wykorzystywanie przedmiotów w celu stworzenia z nich nowych, przydatnych rzeczy. 
Oto kilka pomysłów: 
 

 
    U góry:     kanapa ze starej beczki                                                  przybornik na kredki z plastikowych butelek 
    Poniżej: wielorazowa, gustowna torba na zakupy z foliowych reklamówek 
                                                                                                                  Wyszukali: Oliwer Przybyłowski, Marcel Nackowicz 

A może upcykling? 

 Idee ekologicznego życia, tak jak wszystko we współczesnym świcie, 
nabierają coraz szerszego wymiaru. Ostatnio  popularność zdobywa tzw.  
upcykling.  Jest to taka forma przetwarzania wtórnych odpadów, w wyniku 
której powstają produkty o wartości wyższej niż  wykorzystane surowce. O 
ile recykling oznacza „wrzucenie do ponownego obiegu", to upcykling- 

„wrzucenie do wyższego obiegu". W 
Internecie można znaleźć takie oto przy-       
kłady: 

stara drabina malarska jako półka na książki 

                      świeczki z metalowych korków do butelek 

   obok:  półka z zepsutego fortepianu  

                                                                                                                                                      Opracował Miłosz Kot 


