
WAŻNY TEMAT

SPRZĄTNIJ PLASTIK 
ZE SWOJEGO ŻYCIA
Towarzyszy nam w zasadzie wszędzie, każdego dnia, potrafi przybierać różne formy, 
cały czas jest na wyciągnięcie ręki, otaczamy się nim, wykorzystujemy. Stanowi za-
grożenie dla środowiska naturalnego i nas samych. Wszechobecny plastik.

To potoczne określenie tak naprawdę 
odnosi się do dużej rodziny tworzyw 
polimerowych, będących dziełem czło-
wieka. Składa się z polimerów synte-
tycznych, bądź naturalnych poddanych 
modyfikacji. W zależności od składu, jak 
również sposobu wytworzenia, mamy 
do czynienia z bardzo zróżnicowanym 
materiałem, który jednak posiada cechy 
(i wady) wspólne. Zamiennie określa się 
go mianem tworzywa sztucznego, co 
jak już sama nazwa wskazuje ma raczej 
niewiele wspólnego z naturą.

NA POCZĄTKU BYŁ ZACHWYT...
Plastik dokonał rewolucji. Jego niewątpli-
wymi cechami była łatwość wytworzenia 
na masową skalę, różnorodność zastoso-
wania i oczywiście niski koszt produkcji. 

Problem pojawił się wówczas, gdy oka-
zało się, że dzieło człowieka „przeżyje” 
samego twórcę. Wynika to z faktu, iż 
rozkład plastiku jest procesem bardzo 
powolnym i może trwać od kilkudzie-
sięciu, do nawet kilku tysięcy lat! Mniej-
sze cząsteczki, które powstają tą drogą, 
mają już osobną klasyfikację. Mówimy 
tu o mikroplastiku. Wtórnym, jeśli po-
wstał w wyniku rozpadu większych 
cząstek i pierwotnym, gdy od począt-
ku przyjmował niewielkie rozmiary. Są 
to wielkości od 5 mm w dół. Powstałe 
w wyniku działania promieni słonecz-

nych, ingerencji wody, ścierania. Te mikro-
cząsteczki stanowią niemałe zagrożenie, 
ponieważ ze względu na swoją wielkość 
potrafią z powodzeniem przedostać się 
do wody, gleby i powietrza. A stamtąd 
już tylko krok do organizmu człowieka. 
Na daną chwilę brakuje jeszcze badań, 
które pokazywałyby jego wpływ na ludz-
kie zdrowie. Niestety mamy namacalne 
dowody na to co już dzieje się w świecie 
podwodnym. Zwierzęta niejednokrot-
nie są zdeformowane przez pojedyncze, 
większe kawałki plastiku, żółwie zjadają 
foliowe torebki myśląc, że to meduzy, 
ryby połykają cząsteczki mikroplastiku, 
myląc go z pokarmem.

Gdy masowa produkcja plastiku w po-
łączeniu z niewiedzą na temat tego, jak 
można go zutylizować, doprowadziła 
do zaśmiecenia mórz i oceanów oraz 
spowodowała zagrożenie dla morskiej 
fauny, wówczas początkowy zachwyt 
tym trwałym i niedrogim tworzywem, 
zastąpiła świadomość zagrożenia, jakie 
ze sobą niesie. 

MAŁY KROK DLA CZŁOWIEKA, 
WIELKI DLA LUDZKOŚCI
Teraz należy zmierzyć się z problemem, 
jakim jest wszechobecność plastiku 
i podjąć działania, mające na celu jego 
ograniczenie. Od czego powinniśmy za-
cząć, jeśli sami chcemy zredukować jego 

użycie? Weźmy pod lupę swoje najbliższe 
otoczenie, zwróćmy uwagę na przedmio-
ty z których korzystamy i którymi się ota-
czamy, a także wychwyćmy złe nawyki 
i przyzwyczajenia. Może czasem będzie 
się to wiązało z jakimiś wyrzeczeniami. 
Prawdopodobnie jednak częściej będzie 
to tylko rezygnacja z pewnego rodzaju 
wygód, jakie niesie ze sobą wykorzysta-
nie plastiku. Samodyscyplina to w tym 
przypadku klucz do sukcesu.

WYBÓR MA ZNACZENIE

• ZASTĄP PRODUKTY JEDNORAZOWE, 
tymi, które można wykorzystać wie-
lokrotnie, a przy tym są przyjazne 
dla środowiska, wykonane z mate-
riałów, takich jak: szkło, ceramika, 
drewno, papier, bambus i metal. 

• KUPUJ ŚWIADOMIE: w dobie moc-
no rozwiniętego konsumpcjonizmu 
jest to bardzo istotny punkt. Za-
stanów się nad potrzebą posia-
dania kolejnego ubrania. Inwestuj 
w odzież lepszej jakości, aby nie 
mnożyć niepotrzebnie rzeczy. 
Zwracaj uwagę na skład. Przemyśl 
swoje zakupy internetowe, nie do-
konuj zwrotów. Miej na uwadze 
fakt, że każda zamówiona paczka, 
która trafia do ciebie jest opakowa-
na w folię.
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• PATRZ NA OZNAKOWANIE PLA-
STIKOWYCH OPAKOWAŃ: tylko te 
oznaczone cyframi 2 i 5 nadają się 
do kontaktu z żywnością.

• ZREZYGNUJ Z TEGO, CO ZBĘDNE: 
przecież jesteś w stanie poradzić 
sobie bez plastikowej rurki w na-
poju, a jeśli nie, to z powodzeniem 
możesz zastąpić ją papierową.

• NA ZAKUPY ZABIERAJ WŁASNĄ TOR-
BĘ, a za każdym razem, gdy jednak 
zapomnisz, pomyśl, że foliowa to-
rebka, którą właśnie trzymasz w ręce 
pozostanie na ziemi jeszcze jakieś 
kilkaset lat.

• ZWRACAJ UWAGĘ NA SZCZEGÓ-
ŁY: nie wybieraj w sklepie owoców 
leżących na tackach, one tego na-
prawdę nie potrzebują. Zdecyduj się 
na te, które są sprzedawane luzem. 
To samo tyczy się kaszy i ryżu – czy 
naprawdę trzeba gotować je w fo-
liowej torebce? 

• CZUJ SIĘ WSZĘDZIE JAK U SIEBIE 
W DOMU: chodź z własnym kub-
kiem do kawiarni oraz pojemnika-
mi na żywność do sklepu! Brzmi 
abstrakcyjnie? Już nie! Coraz więcej 
firm dla których ekologia nie jest 
tylko sloganem,  proponuje takie 
rozwiązania swoim klientom. 

• MIEJ PRZY SOBIE SZKLANĄ BUTELKĘ, 
do której zawsze możesz nalać wody. 

• WYBIERAJ PRODUKTY W EKOLO-
GICZNYCH OPAKOWANIACH, ogra-
nicz plastikowe pojemniki do mini-
mum, zwłaszcza, gdy decydujesz się 
na kosmetyki, bądź chemię.

• SKORZYSTAJ Z NOWOŚCI, plastiko-
wą szczoteczkę do zębów wymień 
na bambusową.

• PRZECHOWUJ JEDZENIE W SZKLA-
NYCH SŁOIKACH lub ceramicznych 
naczyniach.
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• SORTUJ ŚMIECI, kupuj produkty po-
chodzące z recyklingu.

POLITYKA W OBRONIE  
NATURY
Już niebawem, bo w wiosną 2021 roku, 
zacznie obowiązywać tzw. dyrektywa 
plastikowa, czyli regulacja prawna przy-
jęta przez Unię Europejską, mająca na 
celu ograniczenie zużycia plastiku. 
Co zawiera? 

• ZAKAZY: m. in. sprzedaży jednora-
zowych produktów, takich jak, „pla-
stikowej zastawy stołowej” -  sztuć-

ców, talerzy, słomek, mieszadełek, 
a także, co ciekawe, patyczków hi-
gienicznych i tych do balonów. Do 
tego dołączą styropianowe kubki 
oraz opakowania do przechowy-
wania żywności.

• NAKAZY: produkcja pojemników 
wraz z przytwierdzonymi do nich 

nakrętkami/wieczkami (od 2022 r.), 
z racji tego, że jak na razie częściej 
trafiają one wszędzie indziej niż do 
właściwego zbiornika na odpady. 
Dodatkowo od 2025 r. wyproduko-
wane butelki jednorazowe muszą 
w 25% składać się z materiałów 
pochodzących z recyklingu. Pięć 
lat później będzie to już 1/3 składu. 

• WYMOGI: dotyczące producentów 
wyrobów wykorzystujących plastik, 
aby informowali swoich klientów 
w jaki sposób mogą bezpiecznie 
pozbyć się zużytego produktu 

i co się stanie, gdy postąpią nie-
właściwie - w 2025 roku ponad 
¾ wszystkich butelek musi zostać 
odpowiednio posortowana, w 2029 
ma to już dotyczyć 90 % z nich.

• OGRANICZENIA: dotyczące wyko-
rzystania jednorazowych kubków 
i pojemników na żywność.

• SUGESTIE: np. aby wprowadzić ka-
ucję za plastikowe butelki.

• OBCIĄŻENIA: finansowe dla produ-
centów plastikowych materiałów 
za proces od sprzątania odpadów 
przez kampanię informacyjną, aż 
do prawidłowej utylizacji.

• KARY: rzecz jasna dla sprzedaw-
ców, którzy nie będą respektować 
nowych przepisów i postanowią 
nielegalnie wyprzedać swoje pla-
stikowe zapasy.

Ciężko w tym momencie wyobrazić 
sobie, żebyśmy mogli całkowicie zre-
zygnować z plastiku. Nikt tego od nas 
nie wymaga. Zwłaszcza, że materiał ten 
jest wykorzystywany w wielu bardzo 
ważnych dziedzinach naszego życia, jak 
chociażby medycyna.  Nie jest zatem 
możliwe, żeby zredukować korzystanie 
z niego do zera. Musimy jednak za-
chować pewien umiar, aby nie pogłę-
biać katastrofalnych skutków. Dlatego 
należy włączyć myślenie długofalowe 
i ujrzeć dalszą perspektywę. Miejmy 
nadzieję, że tego widoku nie zasłoni 
hałda plastikowych śmieci.

ANNA BEDNARCZYK
Pracownik Apteki
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REKLAMA

Zastąp produkty jednorazowe, tymi, 
które można wykorzystać wielokrotnie, 
a przy tym są przyjazne dla środowiska, 

wykonane z materiałów, takich jak: 
szkło, ceramika, drewno, papier, bambus 

i metal. 
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