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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 czynią nasze 
życie bardziej bezpiecznym 
Lekkie i giętkie, a jednocześnie mocne i odporne na uszkodzenia, 
wyroby z tworzyw sztucznych wykorzystywane są coraz częściej 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa – w pracy (odzież robo-
cza, taka jak kaski, ubrania, rękawice, buty i okulary ochronne), 
na ulicach (elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu, 
np. tzw. spowalniacze układane w poprzek jezdni czy elementy 
ochronne na zakrętach), a także w domu (bezpieczne dla dzieci 
gniazdka elektryczne, antypoślizgowe wykładziny i chodniki, 
układane w łazienkach lub na schodach). Tworzywa 
sztuczne zwiększają także bezpieczeństwo 
przemieszczania się. Na drodze chronią nas 
kaski motocyklowe i rowerowe, pasy 
bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz 
ubrania odblaskowe – wszystko to wyko-
nane jest z tworzyw sztucznych. 
W powietrzu tworzywa zapewniają ochronę na 
wiele różnych sposobów – są obecne w spado-
chronach i maskach tlenowych, na morzu – wyko-
nane z tworzyw łodzie ratunkowe i kapoki mogą 
w razie zagrożenia ocalić nam życie. Tworzywa sztuczne, 
z których zrobione są kuloodporne kamizelki, hełmy i inne 
zabezpieczenia, chronią także życie i zdrowie policjantów 
i żołnierzy. Również strażacy poprzez sprzęt i odzież ochronną 
polegają w pracy na ognioodpornych tworzywach. 
 

Tworzywa sztuczne w nagłych 
sytuacjach zagrożenia 
Jak możemy pomóc ludziom zagrożonym przez katastrofy 
naturalne, przemysłowe czy wojenne? Jak zapewnić 
im niedrogie, doraźne elementy infrastruktury, łatwe do trans-
portu, instalacji i utrzymania – nawet w bardzo niesprzyjających 
warunkach? Odpowiedzią jest wykorzystanie wyrobów z tworzyw 
sztucznych: tymczasowe schronienia i instalacje z tworzyw są 
lekkie, odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz 
łatwe do instalacji i konserwacji. Szpitale polowe, 
namioty, łodzie, odzież wodoodporna oraz systemy 
dostarczania wody i energii – wszystko to z tworzyw – zapewniają 
doraźną pomoc dużym grupom ludzi w stanie zagrożenia. Zapory 
na rzekach mogą być czasowo chronione przed wpływem wody. 
W dzisiejszych czasach, gdyby nie było tworzyw sztucznych, wiele 
organizacji charytatywnych, rządów i agencji pozarządowych 
nie mogłoby równie efektywnie nieść pomocy poszkodowanym. 

Tworzywa sztuczne chronią przyrodę 
Tworzywa sztuczne zapewniają bogaty wybór narzędzi i rozwiązań 
służących ochronie środowiska oraz zachowaniu zasobów natural-
nych. Materiały izolacyjne i ochronne z tworzyw stosowane są na 
szeroką skalę przy rekultywacji nieużytków, przy zale-
sianiu, w ochronie wód i w rolnictwie. W międzyczasie 
uczeni rozwijają kolejne innowacyjne i eksperymentalne rozwiąza-
nia, takie jak wykorzystanie rur z tworzyw sztucznych do 
przyspieszenia rozwoju koralowców czy stosowanie brezentów 
zapobiegających topnieniu lodowców. 

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.


