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Tworzywa sztuczne 
– materiał XXI wieku 
Od kiedy przed ponad wiekiem zostały wynalezione, 
tworzywa sztuczne zrewolucjonizowały nasz sposób życia. 
Komunikacja, podróże, zabawa, ochrona zdrowia, 
dbałość o naturalne środowisko – nie ma chyba 
obszaru ludzkiej aktywności, w którym nie dokonałby 
się znaczący rozwój dzięki wykorzystaniu tego 
niezwykłego materiału. Także i dzisiaj uczeni 
i  technologowie z dziedzin tak różnych jak podbój 
przestrzeni kosmicznej, nanotechnologia czy 
medycyna, nieprzerwanie pracują nad poszukiwaniem 
nowych rozwiązań, dzięki którym tworzywa sztuczne 
mogą przynieść korzyść ludziom. Badania te oznaczają, 
że wiele rozwiązań, dla większości z nas na razie 
jeszcze trudnych do wyobrażenia, już wkrótce wejdzie 
na stałe do naszego codziennego życia – a wszystko 
to dzięki zdumiewającym tworzywom sztucznym. 
Dlatego wydaje się oczywiste, że to właśnie tworzywa 
sztuczne zasługują na miano materiału XXI wieku.



Tworzywa sztuczne to wspólnota
„Człowiek jest zwierzęciem społecznym. Ludzie nie zostali 
stworzeni po to, aby żyć samotnie” – powiedział rzymski 
fi lozof Lucjusz Anneusz Seneka. Poczucie przynależności, 
społeczności internetowe, życie towarzyskie 
i wspólne spotkania – wszystko to jest wyrazem chęci 
ludzi do komunikowania. W ciągu ostatnich dziesięcioleci 
wyroby z tworzyw sztucznch w istotnym stopniu przyczyniły 
się do zmniejszenia odległości, łącząc ludzi i sprawiając, 
że z urządzeń dostępnych dawniej tylko dla nielicznych, mogą 
teraz korzystać wszyscy. Od komputerów osobistych 
po małe telefony komórkowe, od płyt winylowych po 
płyty CD, od muzyki po kino czy imprezy masowe, 
tworzywa sztuczne sprawiają, że ludzie czują się bliżej siebie.

Tworzywa sztuczne to emocje 
i zabawa
Poczucie wolności towarzyszące szybowaniu na lotni, emocje 
futbolowego meczu, cisza podczas żeglowania, 
wzruszenia przy słuchaniu muzyki, odpoczynek na kanapie, 
kolory miasta – wrażenia te często wywoływane są z udziałem 
wspólnego elementu: to tworzywa sztuczne sprawiają, że są one 
możliwe. Tworzywa sztuczne uczestniczą w postępie
i poprawie jakości życia, wnosząc nie tylko innowa-
cyjność i zaawansowane technologie, ale także 

wartości artystyczne i relaksujące, czyniąc 
je dostępnymi dla wszystkich. 

Tworzywa sztuczne to sport
Sport i tworzywa sztuczne mają wiele cech wspólnych: 
wytrzymałość, odporność, elastyczność, lekkość, 
wysokie parametry, niezawodność. Oto dlaczego 
tworzywa sztuczne mają tak szerokie zastosowanie w wielu 
dziedzinach sportu.   

• Sprzęt i wyposażenie sportowe – im większy udział tworzyw 
sztucznych w sprzęcie i wyposażeniu sportowym, tym bardziej 
spektakularne i nastawione na bicie rekordów są osiągnięcia 
sportowców. Od nurkowania z aparatem tlenowym po narciarstwo, 
od żeglowania po piłkę nożną, od motocykli po Formułę 1 – dla 
tworzyw sztucznych wszystko wydaje się możliwe! 

• Stroje sportowe – ich elegancja i funkcjonalność to elementy 
wnoszone przez tworzywa sztuczne. Nowe materiały kompo-
zytowe, wzorowane na skórze rekina, przeznaczone na stroje 
pływackie ograniczają tarcie wody do minimum; narciarskie 
kurtki, które choć lżejsze, są cieplejsze; lekkie, ale wytrzymałe 
buty dla biegaczy; odzież ochronna dla lekkoatletów.  

• Ochraniacze – od wyposażenia graczy futbolu amerykańskiego 
po kaski ochronne, od poduszek powietrznych w samochodach 
i ochraniaczy pleców dla rowerzystów po łodzie ratunkowe, 
od kamizelek ratunkowych po odporne na zderzenia kokpity 
bolidów Formuły 1 – tworzywa sztuczne ratują życie nie tylko 
w sporcie, ale także w sytuacjach codziennych.

• Stadiony i obiekty sportowe – budowa stadionu to jedno 
z bardziej złożonych i wymagających zadań konstrukcyjnych, 
choć ma przecież ponad dwudziestowiekową tradycję. 

 Także i w tym przypadku tworzywa sztuczne zmieniły sposób 
zagospodarowywania takich przestrzeni. Przykrycia stadionów 
dachami pływającymi, systemy odwadniające, lekkie i tymczasowe 
konstrukcje towarzyszą publiczności i pozwalają na zastosowanie 
rozwiązań najlepiej dostosowanych do potrzeb wydarzenia spor-
towego.tworzywa sztuczne sprawiają, że ludzie czują się bliżej siebie. towego.

Tworzywa sztuczne 
są zdumiewające
Tworzywa sztuczne odgrywają niezmiernie ważną 
rolę w naszym życiu – w domu, w pracy, w szkole, 
w szpitalu. Bawimy się nimi, podróżujemy z nimi, 
nosimy je jako ubranie. A w razie potrzeby, kiedy 
jakaś część naszego organizmu nie funkcjonuje 
tak jak powinna, lekarze mogą nawet zastąpić ją 
nową – wykonaną z tworzywa sztucznego. 
Tworzywa zapewniają nam bezpieczeństwo, czynią 
nasze życie bardziej przyjemnym i wygodnym, 
a przy tym pozostają wyjątkowo przyjazne dla 
środowiska. Występują pod wieloma różnymi 
postaciami – twarde jak stal, miękkie jak jedwab, 
przybierające różne kształty i kolory. Dlatego 
właśnie kochają je wynalazcy i projektanci. 
Tworzywa sztuczne są nadzwyczajne. Choć ich 
obecność wokół wydaje się nam oczywista to życie 
bez nich byłoby zupełnie inne.


