Zapoznaj się z niespodziewanymi faktami na temat petard i fajerwerków. Zapraszamy do
lektury!
zwracamy się do Państwa z apelem o pochylenie się nad tematyką petard i fajerwerków w
kontekście wpływu na człowieka, środowisko oraz wsparcie naszej kampanii "Cegiełka
zamiast petardy” -

„Zamiast petardy możesz kupić cegiełkę w postaci: posiłku dla

biednego, leku dla chorego dziecka lub karmę dla zwierzaka.” Misją kampanii jest empatia
oraz walka o zdrowie i czyste środowisko. Coraz więcej miast, nie tylko w Polsce, ale także
za granicą rezygnuje z pokazów przy użyciu fajerwerków podczas Nocy Sylwestrowej.
Czasy się zmieniają, nasza wiedza i świadomość również. Zachęcamy i apelujemy
o współpracę w naszej kampanii „Cegiełka zamiast petardy”, żeby pokazać, iż można się
bawić inaczej – zdrowiej, taniej i ekologicznie, np. poprzez zastosowanie pokazów
laserowych. Duże środki finansowe przeznaczane każdego roku na fajerwerki, można wydać
na pożyteczne działania, na jakikolwiek szlachetny cel.
W celu dogłębnego zapoznania Państwa z przedmiotową tematyką, przedkładamy
załącznik z analizą wpływu petard i fajerwerków na człowieka, na jego zdrowie oraz na
środowisko. „Cegiełka zamiast petardy” może wiele zmienić. Pokazuje, iż to co przez
jednych odbierane jest jako zabawa, dla wielu innych stanowić może cierpienie,
szczególnie dla wielu tych, którzy nie są w stanie pomóc sobie sami i pozostają skazani
na reagowanie odpowiednich instytucji oraz każdego z nas indywidualnie.
Wsparcie tej akcji może przynieść wiele korzyści. Mamy nadzieję, iż nasza kampania
znajdzie pozytywne odzwierciedlenie w Państwa działaniach: w rezygnacji z pokazów
fajerwerków. Liczymy, iż Państwo kierować będzie się dobrem ogólnym oraz dobrem
mieszkańców i mamy nadzieję na współpracę.
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Zapraszamy do lektury poniższej analizy wpływu petard i fajerwerków na człowieka,
na jego zdrowie oraz na środowisko:

Główne zagrożenia wynikające z użytkowania petard i fajerwerków:
1. Zagrożenie dla zdrowia i życia
Z informacji przedstawianych przez Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów
wynika, iż każdego roku wzrasta liczba poszkodowanych użytkowników petard i
fajerwerków. W wyniku niewłaściwego stosowania tych materiałów dochodzi do poparzeń,
zranień, wywołania pożarów, a nawet do śmiertelnych wypadków. Warto również wspomnieć
o chorobach układu oddechowego oraz krążeniowego tj. narażenie na ataki astmy, problemy
z nadciśnieniem, zawał serca mięśniowego, a nawet wylew. Co szczególnie istotne,
zagrożenie to nie występuje tylko u osób w starszym wieku czy pod wpływem silnych emocji.
Występuje u każdego w wyniku wpływu toksycznych substancji, które petardy i fajerwerki
zawierają. Nie jest tajemnicą, iż toksyny mogą mieć swój udział w powstaniu chorób
nowotworowych. Stany chorobowe oraz te, w grupie ryzyka, mogą nasilić się poprzez
wystawienie na toksyny/zatruwanie organizmu (badania Georg Steinhauser, wiedeński
Uniwersytetu Technologii). Niezaprzeczalnie istotne jest również, że badania (Judith
Bluestone, The Fabric of Autism 2012) potwierdziły, iż substancje toksyczne, które także
zawierają petardy i fajerwerki, mogą mieć wpływ na powstanie autyzmu. (Występowanie
autyzmu jest coraz częstsze.) Toksyny mogą także wzmocnić przebieg autyzmu. Według
Niemieckich naukowców poziom toksyn, emisji z petard i fajerwerków w ostatnich
godzinach roku osiąga stopień tak wielki, jak poziom szkodliwych emisji przez cały rok.
Zwrócić należy uwagę na fakt, iż zawartość toksyn w organizmie łączy się niejednokrotnie z
występowaniem oraz pogłębieniem dysfunkcji w postaci dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
zaburzeń koncentracji, nadpobudliwości oraz mnożącego się ADHD a także depresji (Nedley,
Neil, 2004, Fontana, David,2006). Dla przykładu w Polsce choruje około 1,5 miliona osób na
depresję. Średnio w każdej polskiej klasie jest 3-4 dzieci dyslektycznych. Wybuchy petard
mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia słuchu, gdyż wywołany przez nie hałas
znacznie przekracza normy określone w obowiązujących przepisach prawnych jako
najwyższe dopuszczalne natężenie dźwięków mierzone w decybelach.
2. Krzywdzenie zwierząt, których po każdej Nocy Sylwestrowej gwałtownie przybywa
w schroniskach dla bezdomnych zwierząt.
Strzelanie petard to koszmar dla wszystkich zwierząt. Temat znany jest każdemu w Polsce,
bowiem blisko połowa Polaków ma psa. Psy są zwierzętami o bardzo wrażliwym słuchu.

Zatem wybuch petard i fajerwerków odczytują jako zagrożenie, nie wiedzą, co się dzieje, są
przerażone i zdezorientowane, niejednokrotnie uciekają, tracą dom i już nigdy go nie
odzyskują. Poza krzywdzeniem zwierząt, to również generowanie dodatkowych kosztów w
schroniskach. Zwierzęta same sobie nie mogą pomóc - są uzależnione od naszej empatii oraz
odpowiedzialności. Jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ 7mln psów w Polsce nieustannie
boryka się z ogromnym stresem i brakiem zrozumienia ze strony człowieka. Zgodnie z
informacjami od Fundacji AST weterynarze zalecają na ten czas psom środki, które
unieruchamiają psa fizycznie, jednocześnie w żaden sposób nie zmniejszając poziom lęku.
Pies jest na pozór spokojny, bowiem jest unieruchomiony a jednocześnie przeżywa podwójny
strach, bo ma poczucie zagrożenia i do tego nie może reagować. To dla psów podwójna
trauma. Prawdziwe środki, które uspokajają, weterynarze nie mogą wydawać właścicielom
zwierząt do domu. Mogą być podane jedynie w lecznicy pod obserwacją weterynarza.
Nie tylko zwierząt dotyczy ten drastyczny stres, przerażenie.

3. Duże obciążenie psychofizyczne związane z potężnym stresem oraz poczuciem
realnego zagrożenia dla ludzi starszych, dzieci z autyzmem, ludzi chorych
psychicznie, osób, które doświadczyły wojny z Zespołem Stresu Pourazowego.
Osoby te nie są w stanie pomóc sobie same i są skazane na reagowanie
odpowiednich instytucji.
Huczne „zabawy” z fajerwerkami i petardami dla dziecka autystycznego to jedno z
najgorszych doznań. To ból i chaos nie do wytrzymania, a nie przyjemne doznanie. Tak silne
i nagłe bodźce są dla osób z autyzmem prawdziwym koszmarem, ponieważ ich system
nerwowy odbiera to inaczej niż zdrowego człowieka (Judith Bluestone, 2012). Natomiast u
osób starszych, które doświadczyły wojny każdy dźwięk strzelania jest koszmarem, który
przypomina im masowe zabijanie i najgorsze doświadczenia, jakie może przynieść wojna.
Zespół stresu pourazowego występuje u około 30% osób, które przeżyły II wojnę światową w
Polsce. (Maja Lis-Turlejska, Aleksandra Łuszczyńska, Szymon Szumiał, 2016). Jest to
zaburzenie tak ciężkie, że osoby z tą chorobą niejednokrotnie popełniają samobójstwo w
wyniku obciążenia koszmarnymi objawami i bezradnością w radzeniu sobie z nimi.
Dodatkowo w Polsce na zaburzenia lękowe cierpi 20–25 proc. ludzi. Osoby ze skłonnościami
lękowymi odczuwają realne zagrożenie wojną, gdy w Noc Sylwestrową wszędzie wokół
niekontrolowanie strzelają petardy i fajerwerki. Takie chwile mogą przerodzić się w choroby
psychiczne, w koszmar do końca życia z nieodwracalnymi skutkami. Ekspozycja na
szkodliwe działanie petard i fajerwerków, to nie tylko potężny fizyczny i psychiczny stres dla
zwierząt, osłabionych ludzi, ale obciążenie dla każdego zdrowego organizmu, które może

mieć poważne konsekwencje. Jak wiadomo, stres to najgorszy czynnik, który ma swoje
odbicie w powstawaniu oraz pogłębianiu stanów chorobowych. Eksperci z amerykańskiego
Kansas State University szacują, że nawet 85 proc. wizyt u lekarzy jest spowodowanych
dolegliwościami, do których przyczynił się stres. Na rozwój choroby wpływa wiele
czynników, ale według psycholog dr Ewa Jarczewska-Gerc (2017), psycholog z Uniwersytetu
SWPS, najczęściej to wcale nie geny, ani inne czynniki obiektywne są głównymi sprawcami.
Kluczowe znaczenie mają: ekspozycja na stres i silne emocje oraz nasz styl życia (w tym
przypadku hałas przekraczający wielokrotnie poziom dopuszczalny oraz nasilone działanie
toksycznych substancji). Nie powinniśmy podważać faktu, że hałas spowodowany petardami i
fajerwerkami przekracza wielokrotnie normy dźwiękowe, oraz wdychane substancje
toksyczne. Na uwagę zasługuje fakt, iż coraz więcej osób jest nie tylko starszych społeczeństwo się starzeje, ale także coraz więcej osób choruje.
4. Toksyny, które przedostają się do środowiska i organizmu, podczas eksplozji

materiałów pirotechnicznych, to emisje, których poziom z ciągu kilku godzin w
ostatni dzień roku jest taki sam jak w dużych miastach przez cały rok (alarmują
naukowcy z Niemiec).
Co gorsze, to zimą, gdy jest wysoki poziom smogu, powietrze zanieczyszczamy dwa razy
bardziej. Jeśli natężenie szkodliwych emisji przez pirotechnikę w ciągu jednego dnia staje się
tak duże, jak przez cały rok, to aktualnie tak modne usuwanie pieców opalanych węglem
stanie się jedynie częściowym rozwiązaniem problemu związanego z zanieczyszczeniem
powietrza. Podkreślić należy, iż w trakcie eksplozji fajerwerków powstają tlenki siarki, azotu,
węgla, które są uważane za substancje odpowiedzialne m.in. za efekt cieplarniany. Ponadto
wytworzony dym, jak również szkodliwe pyły współtworzą smog i stanowią zagrożenie m.in.
dla osób cierpiących na astmę. Zwrócić należy uwagę na fakt, iż fajerwerki i petardy
zawierają jeszcze substancje wybuchowe, takie jak azotan potasu, siarka i węgiel drzewny
oraz związki strontu, miedzi i baru, które zapewniają wrażenia dźwiękowe i wizualne podczas
wybuchów. Wskazać należy, że wybuchy fajerwerków uwalniają do środowiska wiele
toksycznych substancji. Szkodliwe chlorany i azotany baru mogą prowadzić do chorób dróg
oddechowych i problemów z układem krążenia. Smog zimą jest w Polsce szczególnym
problemem i realnym zagrożeniem dla każdego zdrowego organizmu, nie tylko tego
narażonego na powstanie chorób, bądź pogorszenie stanu. W wyniku spalania wszystkie te
substancje łączą się w szkodliwe, toksyczne związki i zdecydowanie wzrasta natężenie pyłów.
Cząsteczki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) wnikają do jamy nosowej i
tchawicy, a jeszcze mniejsze (PM2,5) mogą osadzać się nawet w oskrzelach i oskrzelikach.
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powstrzymanie wzrostu średniej, globalnej temperatury na poziomie do 1,5°C, by zapobiec
klimatycznej katastrofie. Skutki zmiany klimatu są coraz bardziej dotkliwe dla Polaków.
Długotrwałe fale upałów, susze, huragany, nawałnice przestały już dziwić. Drogi, piwnice i
działki zalane w wyniku powodzi błyskawicznych też już nikogo nie zaskakują. To dopiero
początek. Jeśli nie zaczniemy działać już teraz, grozi nam wzrost średniej temperatury
globalnej o 3°C – 4°C, który zachwieje podstawami naszej cywilizacji i będzie miał
katastrofalne skutki.
5. Generowanie

dużych kosztów związanych z zorganizowaniem pokazów

fajerwerkowych, które to stanowią duże obciążenie dla ludzi, zwierząt oraz
środowiska.
Warto rozważyć tańsze i przede wszystkim ekologiczne formy zabawy np. zastosowanie
pokazów laserowych.
6. Z moralnego punktu widzenia, nie możemy mówić o zabawie, podczas gdy komuś

dzieje się krzywda w czasie strzelania petardami i fajerwerkami.
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