


 Nasza świadomość ekologiczna wzrasta, a wraz z nią zwiększa się 
również ilość pomysłów i sposobów na ograniczenie produkcji 
śmieci. Coraz częściej więc obok znanego już dobrze recyklingu 
pojawia się również upcykling. Jaka jest między nimi różnica? I jak 
można je sprytnie wykorzystać w celu ograniczenia produkcji 
odpadów i… sporej oszczędności? 

 Upcykling  jest formą przetwarzania wtórnego odpadów,  
w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej, 
traktowane jako wartościowe surowce. Proces ten pozwala 
zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów 
wykorzystywanych w produkcji pierwotnej. Termin upcykling zaczął 
pojawiać się już w latach ’90. Cała koncepcja polega na tym, żeby po 
przetworzeniu jakość materiału wzrosła, a nie zmalała. Jest więc 
ulepszoną wersją recyklingu i downcyklingu. Co dokładnie stoi za 
wszystkimi tymi pojęciami? Wszystkie odnoszą się do redukcji 
odpadów jednak występują między nimi znaczące różnice. 

 
 

 



 Recykling znamy zapewne wszyscy. W tym kierunku działa się już na 
skalę przemysłową, a proces polega na przetwarzaniu zużytych produktów 
na nowe materiały. Czyli na przykład przetwarzanie butelek, pozyskiwanie 
gumy z rozdrobnionych opon, powtórne wykorzystanie makulatury czy 
szkła. 

 Downcykling to również forma przetwarzania. Z tą różnicą, że 
przedmioty wykonane z odpadów mają niższą jakość od samego odpadu. 
Czyli np. zmiana foliowej reklamówki w worek na śmieci albo książki na 
papier toaletowy. 

 Upcykling to inna perspektywa postawy proekologicznej. Upcykling 
może stanowić  formę artystycznej ekspresji. Przerabiany odpad nie tylko 
nabiera na wartości, ale również staje się niepowtarzalny i unikatowy. Przy 
odrobinie fantazji ze śmieci można zrobić praktycznie wszystko – elementy 
dekoracji wnętrza, meble, ubrania czy przedmioty codziennego użytku. 
Wielu artystów tworzy swoje dzieła ze zużytych butelek czy innych śmieci.  

 Upcykling jest działaniem łączącym w sobie możliwość kreowania  
i dbania o środowisko. Warto spojrzeć na wszechobecne przedmioty, 
które gromadzą się wszędzie wokół, z nowej perspektywy. Może to być 
źródłem ogromnej satysfakcji, a przy tym w szczególny sposób przyczynia 
się do walki o czystość środowiska. 
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