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Upcykling w teorii
Reiner Pilz po raz 

pierwszy użył terminu  
„upcykling” w artykule 

Thorntona Kaya 
w 1994 roku

 
Wraz ze zwiększaniem 

świadomości ekologicznej 
od końca XX wieku,  

upcykling ulega  
stopniowemu rozwojowi

 
Ponowne wykorzystanie

odpadów oszczędza 
rzadkie zasoby

naturalne, energię
i zmniejszaja emisję CO2

 

Definicja upcyklingu to „proces przekształcania  
produktów ubocznych, odpadów, produktów  

bezużytecznych lub niechcianych w nowe materiały  
lub produkty o lepszej jakości lub wartości dla środowiska”

 
Upcykling jest powszechnie rozumiany  

jako koncepcja zbiorcza obejmująca  
„kreatywne” formy naprawy, ponownego  

użycia, zmiany przeznaczenia,  
odnowienia, modernizacji,  

regeneracji i recyklingu

 
Na poziomie gospodarstwa domowego  
przykłady upcyklingu obejmują używaną 

odzież i akcesoria, które zostały 
przeprojektowane i przerobione na nowe 
produkty, biżuterię wykonaną ze zużytych  

elementów oraz ponownie odnowione meble
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1 kg używanej odzieży  
przeznaczonej do recyklingu 
pozwala zredukować średnio:  
3,6 kg emitowanego dwutlenku 
węgla, 6 tys. litrów  
wykorzystywanej wody,  
0,2 kg pestycydów,  
0,3 kg nawozów 
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Odpady 
tekstylne

2.5

2.0

53

W Polsce wytwarza się 
rocznie ok. 2,5 mln 
ton odpadów tekstylnych

2% wśród odpadów 
w Polsce to odpady 
tekstylne

53 miliardy ton 
tekstyliów 
produkowanych jest 
rocznie na świecie



Koc ze wspomnień

ZSZYJ!

x2
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to najbardziej zaawansowany projekt, 
ale również najbardziej efektowny.  
Udekorujecie nim każde wnętrze 
i jednocześnie pozwoli cieszyć 
się Wam wspomnieniami przez 
długi czas.  Wielkość koca oraz 
poszczególnych   elementów dopasujcie 
do swoich potrzeb oraz możliwości. 

Minimalna wielkość koca to ok. 1x1 m.  
Do jego przygotwania będziesz potrzebować  
32 wycięte kwadraty (25x25 cm). 
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Torby i plecaki
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Zamiast wybierać papierowe lub 
plastikowe siatki podczas następnych 
zakupów, użyjcie własnych toreb 
lub plecaków z tkaniny. Są łatwe  
w szyciu, przyjazne dla środowiska  
i wytrzymują lata - a ponadto 
możecie uszyć je w swoim 
własnym, niepowtarzalnym stylu!



Takie torby są trwałe, 
ale tak jak w przypadku 
każdej innej siatki  
na zakupy, staraj się 
nie przeładowywać jej 
zbyt wieloma ciężkimi 
przedmiotami naraz. 
Zrób ich kilka,  

aby równomiernie
rozmieścić ciężar.
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fot. N. Perlińska



Poszewka na poduszkę
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 To łatwa do wykonania pamiątka 
ze wszystkich grup metodycznych. 
Wystarczy, że zszyjecie swoje 
stare chusty razem i  voilà! 
Wszystko gotowe! Jeżeli jesteście  
w harcerstwie od niedawna możecie 
użyć  chust z różnych wydarzeń, albo 
nieużywanych ubrań. Do poszewki 
możecie doszyć plakietki, których 
nie nosicie już na mudurze. To będzie 
świetna  pamiątka dla Was lub waszych 
harcerskich przyjaciół. fot. R. Fontilla



Woreczki na owoce
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 Uszyjecie je podobnie jak 
plecaki oraz poszewki na poduszki. 
Możecie w nich przenosić co 
tylko  chcecie - owoce, warzywa,  
pieczywo, a nawet długopisy i kredki!    
 Takie torby pomogą  
Wam w utrzymaniu czystości i porządku 
nie tylko w kuchni, ale również  
w kadrówce na obozie czy 
biwaku. Chwyćcie woreczki i nie 
zapomnijcie zabrać ich ze sobą 
na zakupy na lokalnym targu!

fot. N. Perlińska



Gumki do włosów (scrunchies) 
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 Chcesz dowiedzieć się, 
jak zamienić skrawki materiału 
w modne gumki do włosów?  
 Tak na prawdę do tego projektu 
możecie użyć każdego rodzaju materiału. 
Wymiary również możcie dopasować 
do własnych preferncji. Im dłuższy  
prostokąt wytniecie tym gumka 
będzie bardziej się marszczyć. 
Zwiększając szerkość będziecie 
regulować jej wysokość. 
 Wystarczy, że uszyjecie tunel  
z materiału a do jego środka wciągniecie 
gumkę (np. przy pomocy agrafki).  
I to koniec! Nie musicie nic więcej robić:)  
 A może całym zastępem stworzycie  
gumki, którymi będziecie związywać  
włosy do munduru? Jeżeli się 
na to zdecydujecie koniecznie 
podeślijcie nam zdjęcia!  

fot. N. Perlińska
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Torba na drugie śniadanie
12

www.wgl.pl

 Istnieje wiele rodzajów toreb 
na lunch, które możecie zrobić. 
Pożegnajcie się więc  z plasikowymi 
woreczkami, torebkami strunowymi 
czy papierowymi torbami. Jeżeli 
szukacie ekologicznego i eleganckiego 
sposobu na zabranie przekąsek  
na najbliższą zbiórkę to wykonajcie 
torebki wielokrotnego użytku.   
W razie potrzeby możecie 
wykończyć torby, czyniąc je 
wodoodpornymi za pomocą wosku  
do tkanin. Wystarczy postępować 
zgodnie z instrukcjami na opakowaniu, 
aby pokryć płótno ochronną warstwą 
wosku. To naprawdę łatwe, jednak 
zarezerwujcie sobie na tę czynność  
trochę dodatkowego czasu! Oczywiście 
możecie również wykonać samodzielnie 
taki impregnat - jest to połączenie 
wosku pszczelego z parafiną.

fot. Molly’s Sketchbook



Maseczka ochronna
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 Czasem trudno znaleźć maseczki na twarz w sklepach, 
dlatego warto je wykonać samemu - w domu. Pamiętajcie, 
że maseczki ochronne powinny zakrywać usta i nos. 
 Więcej informacji na temat stosowania osłon twarzy podczas 
pandemii koronawirusa (COVID-19)  znajdziecie na rządowych 
stronach internetowych, m.in. gov.pl oraz pacjent.gov.pl. Informacje  
w powyższych portalach są stale aktualizowane  .  Usta i nos zasłaniajcie 
wszędzie tam, gdzie macie kontakt z ludźmi, z którymi nie mieszkacie 
i nie macie możliwości zachowania odpowiedniego dystansu (1,5 m).

fot. Sarah



WODA GÓRY LAS 
 

WWW.WGL.PL
WWW.WODAGORYLAS.PL


