
Konkurs: przedmiot użytkowy z recyklingu 

 

W tych czasach ciężko jest ludziom dbać o przyrodę. Mało już jest lasów, w których nie 

znajdzie się nawet folii aluminiowej.  

Papier w zależności od rodzaju i stworzonych warunków może się on rozkładać od nawet 

kilku tygodni do około pół roku. Plastik i tworzywa sztuczne mogą rozkładać się od 100 do 

nawet tysiąca lat, a nawet dłużej. Oponom rozkład zajmie od 50 do 80 lat. Foliowa 

reklamówka może potrzebować aż 300 lat na rozpad, choć wiele zależy od użytego do jej 

wykonania tworzywa. Butelki z tworzywa sztucznego to nawet 500 lat. Czyli jeżeli spotkamy 

w lesie, taką plastikową butelkę lub foliową reklamówkę, nie podniesiemy jej i nie 

wyrzucimy, to będzie tam jeszcze leżeć tysiące lat.   

Ekolodzy próbują przemówić nie którym ludziom do rozsądku, że to nas zabija. Zabija naszą 

ziemię, która dała nam dom i wyżywienie. Z czasem nastała ,,moda” na ekologię. Słomki już 

nie plastikowe, lecz kartonowe lub metalowe. Ze sklepów wycofywane są powoli folie 

plastikowe i siatki sklepowe. W zamian, przy kasie dostaniemy torebkę papierową lub 

wielokrotnego użytku. Likwidują również kubeczki plastikowe, talerze i sztućce.  

Nastała era pomaganiu ziemi. Oczywiście, niewielka część społeczeństwa dbała regularnie o 

naszą planetę, ale jednak było więcej ludzi, którzy tego nie robili. Teraz to się zmienia. 

Dopiero teraz ludzie uświadomili sobie dokładniej, co może powodować zaniedbywanie 

ziemi. 

Chciałabym przedstawić wam małą, ekologiczną szklarnię. Ma ona wiele zastosowań takich 

jak: 

1. Jest doskonała dla osób, które interesują się ogrodnictwem, bądź zielarstwem, ale 

mieszkają w bloku lub nie chcą wydawać za dużo pieniędzy na początkową hodowlę 

roślin.  

2. Przenośnia i funkcjonalna  

3. Stworzona z odpadów  

4. Po pomalowaniu i ozdobieniu daje +10 do wystroju 

5. Daje efekty pracy  

 

 



 

Na tym zdjęciu możemy zobaczyć ogórki, które wypuściły już młode pędy. 

 

Tutaj widać kukurydzę. 

 

A tutaj widać młode pędy pomidorów. 



 

 

Praca zajęła mi ponad miesiąc i musiałam poświęcić jej dużo czasu. Uważam, że wyszła ona 

znakomicie i jest warta podzielnia się z innymi. Każdy może taką szklarnie wykonać w swoim domu 

lub mieszkaniu, co więcej z przedmiotów z recyklingu.  

Przedstawione szklarnie zostały stworzone z: 

• Plastikowych butelek  

• Z kartonów 

• Taśmy naprawczej 

• Patyczków i wykałaczek 

Postanowiłam zaprezentować cztery, a nie trzy zdjęcia, ponieważ posadzone są cztery rodzaje roślin. 

Chciałam się podzielić każdą wykonaną szklarnią.  

Dziękuję bardzo za przeczytanie mojej pracy. 

Natalia Walkiewicz 


