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Czym są polimery i jakie są ich podstawowe 
funkcje?

Polimerami nazywamy wielkie cząsteczki organiczne zbudowane z 
setek tysięcy, często milionów , a niekiedy miliardów atomów –
głównie węgla (C), wodoru (H) i tlenu (O). 

Polimery są niezwykle istotne dla naszej cywilizacji gdyż:

- Pełnią ważne funkcje w żywych organizmach między innymi jako 
białka, kwasy nukleinowe, enzymy 

- Są podstawowym surowcem odnawialnym głównie w postaci 
celulozy, skrobi i innych sacharydów

- Są podstawowym składnikiem wielu ważnych współczesnych 
materiałów takich jak papier, guma, tworzywa termoplastyczne 
(popularne plastiki),farby, kleje , włókna ect.  
Dobrodziejstwo  czy  plaga?
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Architektura cząsteczek polimerów



makrocząsteczka cecha ciężar cząsteczkowy długość średnica
mm      nm

(1 mm =106 nm)

Polietylen „zwykły” 100.000 0.001 ~0.15

"ultra" 3.000.000 0.03 ~0.15

l/d=2 x100000

DNA
Esch. col. 2.500.000.000 1. 3 ~2.0

Ludzki genom ~2000 jak wyżej
(2 m = 2 .10 9 nm)

l/d=109

Jeżeli średnica makrocząsteczki ludzkiego genomu byłaby równa 1 mm, 
wtedy jej długość wynosiłaby kilkaset kilometrów

Rozmiary polimerów o budowie liniowej. Ich cząsteczki są 5-100 
tysięcy razy cięższe od cząsteczki wody.  
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Matyjaszewski, et al., Macromolecules, 1998, 31, 9413

Główny łańcuch: 

polyHEMA; <DPn>= 400;  DM= 1.2

Łańcuchy boczne (rozgałęzienia):

<DPn>= 40; DM= 1.2

Sumarycznie <Mn>= 2 · 106

AFM-TM:
M. Moeller
& S. Sheiko
(U ULM)
2002

Mn=2.106

Kopolimer szczepiony - AFM

Nowoczesne techniki mikroskopowe pozwalają zobaczyć pojedyncze 
cząsteczki dużych polimerów

( Szczotka polimerowa)



Skrajne emocje jakie budzą materiały otrzymywane z polimerów 

Do końca XX wieku dominował entuzjazm gdyż uważano  je za siłę 
napędową do rozwoju wielu dziedzin techniki, medycyny

-Mogą mieć znacznie lepsze właściwości mechaniczne niż metale , a są 
znacznie lżejsze
-Można im nadać wiele unikalnych cech takich jak zdolność do generowania 
ładunków elektrycznych , transportu leków, świecenia, wykonywania ruchów 
pod wpływem różnych impulsów 
-Ich wytwarzanie i przetwarzanie pochłania znacznie mniej energii niż innych 
konkurencyjnych materiałów takich jak metale czy ceramika

Obecnie dominuje potępienie gdyż są poważnym zagrożeniem dla  
środowiska  



~50 % kadłuba zbudowano z
kompozytu epoksyd –włókno 
węglowe

Ilość pasażerów 210-250,
zasięg 15 700 km,
Max ciężar 227 930 kg, 
Oszczędność paliwa ~20%

BOEING 787- DREAMLINER  I INNE STATKI POWIETRZNE: 
WYKONANE Z  KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH

Motoszybowiec AOS 71

Kompozytowe dziecko     
Politechniki  Rzeszowskiej i Politechniki 

Warszawskiej



MEMBRANY TRANSPORTUJĄCE JONY W BATERIACH LITOWYCH



POLIMEROWE DIODY LUMINESCENCTJNE
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Panele Konarka Technologies – Power Plastic®

KOMPOZYTOWE ELASTYCZNE OGNIWA SŁONECZNE



Sztuczne Soczewki z Polimetakrylanów



ŚMIECIE POLIMEROWE – SMUTNA KONSEKWENCJA MASOWEJ 
PRODUKCJI TANICH POLIMERÓW SYNTETYCZNYCH

JEST TO TYLKO PROBLEM KULTUROWY 
GDYŻ UTYLIZACJA ODPADÓW 

POLIMEROWYCH JEST BARDZO ŁATWA

W Polsce produkujemy obecnie 
około 1,5 mln ton odpadów 
polimerowych, z których około 
800 tys. ton trafia na wysypiska

Wiele krajów nawet nie składuje 
odpadów  polimerowych



UDZIAŁ ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
W ODPADACH KOMUNALNYCH EUROPY ZACHODNIEJ 

Produkt Czas biodegradacji
bawełniane ubranie 1 – 5 m-cy
papier 2 – 5 m-cy
sznur konopny 3 – 14 m-cy
skórka pomarańczowa 6 m-cy
wełniana skarpeta 1 – 5 lat
filtr od papierosa 1 – 12 lat
pudełko na mleko pokryte plastikiem 5 lat
skórzane buty 25 – 40 lat
włókno nylonowe 30 – 40 lat
torebka plastikowa (PE) 10 – 20 lat
szkło 1 000 000 lat

Papier 30 % Inne 10 % Szkło 8 %

Metale 8 %

Tekstylia 4 %

Tworzywa sztuczne 7 %
(objętościowo 30 %)

Inne 5 %
PET 5 %
PVC 10 %

PS 15 %

Poliolefiny 
65 %

Odpady organiczne 33 % 

???



Bilans zużycia tworzyw polimerowych w Europie i w Polsce w roku 2016
(w milionach ton) 

Zużycie     Zebrane odpady      Recykling     Spalanie     Wysypisko

Europa      49,9                27,1                8,4              11,3          7,4 (27%)

Polska         3,0                  1,5                0.4               0,3            0,8 (54%) 

Ponad 50% wyrobów z tworzyw polimerowych żyje krótko i staje się 
odpadem w tym samym roku

W 9 krajach europejskich jest już zakaz składowania  
odpadów  z tworzyw polimerowych 

Spalarnie śmieci są nawet ozdobą wielkich miast
Spalarnia w Wiedniu Projekt F. Hundertwassera

(1928-2000)
W Polsce śmieci polimerowe spala się głównie w 
cementowniach



Próby rozwiązania problemu śmieci polimerowych 

1. Uregulowania prawne – propozycje zakaz produkcji pewnych produktów , 
które najczęściej trafiają do środowiska takich jak słomki, talerze 
jednorazowego użytku, cienkie torebki foliowe. Marna skuteczność bo poza 
Europą nikt się specjalnie nie kwapi do podobnych inicjatyw

2. Dodatek substancji powodujących dezintegrację wyrobów polimerowych –
taktyka ,, Precz z moich oczu,, bardzo  bardzo kontrowersyjna

3. Stosowanie polimerów zielonych czyli zdolnych do biodegradacji w 
środowisku naturalnym  

Taką cechę posiadają
- polimery naturalne wytwarzane  przez organizmy roślinne lub zwierzęce
w procesach biochemicznych 
- polimery wytwarzane przez szczepy bakterii
- niektóre polimery otrzymywane w wyniku syntezy chemicznej    



BIOOKSYDEGRADACJA – KONTROWERSYJNE KOŁO RATUNKOWE
(PRECZ Z MOICH OCZU)

Dezintegracja
- kompozyty polimerów syntetycznych z naturalnymi (np. polietylen-skrobia)
- kompozycje z dodatkami przyspieszającymi utlenianie i fotodegradację tanich 

polimerów syntetycznych (LD-PE, HD-PE)

Wyrób rozpada się  na coraz mniejsze  kawałki 
i po kilkunastu miesiącach pozostaje pył:
- wg. zwolenników zdolny do biodegradacji, 
- wg. przeciwników bardzo szkodliwy.

.  



CZĘSTO  PO DRODZE  POWSTAJĄ  LOTNE  ŚMIECI , KTÓRE SĄ 
MIOTANE PRZEZ WIATR I NAWET NA PUSTYNI  JUDZKIEJ WYGLĄDA 

TO MARNIE…



ROZKLAD POLIMERÓW W ŚRODOWISKU NATURALNYM  MO ŻE 
ZACHODZIC POD WPŁYWEM WIELU CZYNNIKÓW

� promieniowania

� mikroorganizmów

� wody

� tlenu
bakterie9



WPŁYW STRUKTURY POLIMERU NA SZYBKO ŚĆ BIODEGRADACJI

Parametrem decyduj ącym o podatno ści na biodegradacje 
jest chemiczna struktura ła ńcucha.

Łańcuch główny polimerów musi  zawiera ć grupy wra żliwe 
na hydrolityczny atak mikroorganizmów:

* estrowe (w tym niektóre w ęglanowe)
* karboksylowe
* hydroksylowe
* eterowe 
Generalnie ła ńcuchy powinny zawiera ć dużo tlenu lub łatwo 

reagowa ć z tlenem. T ę cech ę posiadaj ą polimery naturalne i 
niektóre syntetyczne. Masowo wytwarzane polimery 
syntetyczne atakowi mikroorganizmów ulegaj ą trudno.

Istotny wpływ ma tak że masa molowa polimerów i struktura 
nadcz ąsteczkowa, a zwłaszcza zawarto ść fazy krystalicznej, 
a także obecno ść w materiale innych składników. 



POLIMERY  NATURALNE  ZOSTAŁY STWORZONE DNIA TRZECIEGO 
(Genesis I-12 ) 

I

Powstaj ą w wyniku procesów biochemicznych i po zako ńczeniu 
swojej misji ulegaj ą biodegradacji do dwutlenku w ęgla i wody.  



POLIMERY NATURALNE  WYKORZYSTYWANE W PRZEMYŚLE  
PODDAWANE SĄ  JEDNAK RÓŻNEGO  TYPU  MODYFIKACJI  FIZYKO-
CHEMICZNEJ , KTÓRA OBNIŻA LUB WRĘCZ NISZCZY ICH ZDOLNOŚĆ 

DO BIODEGRADACJI   

Podstawowe surowce : celuloza , skrobia i inne węglowodany   ~ 400 mln ton
kauczuk naturalny                                 11-12 mln ton
białka i inne pochodne                          ~ 1 mln   ton

Podstawowe cele  :      umożliwienie przetwórstwa,
poprawa właściwości mechanicznych
hydrofobizacja ( zmniejszenie powinowactwa do wody) 
zmniejszenie podatności na utlenianie
zmniejszenie podatności na atak mikroorganizmów

Te działania powodują wydłużenie czasu życia materiału i tworzenie 
produktów, które są równie trudno  usuwane ze środowiska jak polimery 
syntetyczne otrzymywane z surowców petrochemicznych.



KAUCZUK- PIERWSZY  DOBRZE POZNANY POLIMER NATURALNY  

Lateks Koagulat ( płyty, bloki)

C C

CH2 CH2

CH3H



WULKANIZACJA  KAUCZUKU – Składniki miesza się na walcarkach a następnie grzeje się 
w odpowiednich formach 

Kauczuk+ siarka + napełniacze (sadza, 
krzemionka) + katalizatory  +inne 
dodatki



CELULOZA 
NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONY POLIMER NATURALNY

Obszar krystaliczny 
cząsteczek celulozy 
tworzących micelę

Pojedyncze
cząsteczki celulozy

Mikrofibryla 
celulozy

Cząsteczki 
celulozy

Polisacharydy
(inne niż celuloza)

Wzór cząsteczki 
celulozy
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Pochodzenie

ściany komórkowe roślin:
• słoma i trzcina (ok. 36 %), 
• drewno (41 - 56 %), 
• włókna roślinne (ok. 90 %),
• linters bawełniany (97 - 98 %)

wytwarzana w drodze fotosyntezy

Właściwości

• nierozpuszczalna w większości 
rozpuszczalników organicznych

• trzy poziomy struktury:
- cząsteczkowa
- nadcząsteczkowa
- morfologiczna

Zastosowania

• źródło energii
• materiał budowlany
• papier
• włókna i folie
• wytwarzanie
pochodnych celulozy

wiązania 
β-1,4-glikozydowe

1015 kg rocznie



Celluloid- pierwsze komercyjnie wytwarzane tworzywo termoplastyczne z nitrocelulozy, kamfory i 
alkoholu etylowego 

John Wesley Hayatt (1837-1920)
~1870 – pierwsze zastosowanie 
jako substytut kości słoniowej 
do produkcji kul bilardowych i 
szachów.



WIELE TECHNOLOGII  MODYFIKACJI POLIMERÓW NATURALNYCH  BYŁO 
ZABÓJCZYCH DLA ŚRODOWISKA 

1911-TOMASZ WIŚLICKI Uruchamia w 
Tomaszowie Mazowieckim Fabrykę 
sztucznego jedwabiu z nitrocelulozy 

Wistom w czasach prosperity zatrudniał 
10 tys. osób, zamknięty w 1997, ze 
względu na uciążliwość dla środowiska

N-tlenek-N-metylomorfoliny
skutecznie wyparł CS2 , z 
technologii produkcji włókien 
celulozowych. Zamknięty cykl 
technologiczny  i lepsze 

włókna ) Courtalauds Ltd.
Lenzing AG



NAWET PRODUKCJA  PAPIERU I TEKTURY   – UWAŻANYCH ZA 
ALTERNATYWĘ DLA WIELU POSPOLITYCH TWORZYW SZTUCZNYCH 

JEST BARDZO UCIĄŻLIWA DLA ŚRODOWISKA

ETAP I
Rozwłóknienie

ETAP II
Utworzenie pulpy

z włókien,kalafonii,kredy 
i wielu innych dodatków

ETAP III
Obróbka termiczna

ETAP IV
Zagęszczanie i suszenie

ETAP V
Kalandrowanie, 

polerowanie
1 Drzewo ~60 kg papieru
Nakłady energetyczne i inne obciążenia dla środowiska są 
znacznie większe niż przy produkcji tanich tworzyw syntetycznych
– Wielkie wyzwanie dla In żynierii Procesowej



Zielone Monomery z procesów biochemicznych

• kwas mlekowy, laktyd, glikol 1,3-propylenowy, kwas bursztynowy

Polimery produkowane przez bakterie

• polihydroksyalkaniany,

• polisacharydy: celuloza,   ksantand ekstran, kurdlan, polialginiany

• badania laboratoryjne: polipeptydy

BIOTECHNOLOGIA WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE 
W  SYNTEZIE ZIELONYCH POLIMERÓW 

Fermentacyjna modyfikacja skrobi

W Polsce te metody dopiero raczkują



SKROBIA I INNE POLISACHARYDY 
JAKO SUROWIEC W PRODUKCJI POLIESTRÓW „BAKTERYJNYCH”
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Genetyczna modyfikacja bakterii Proces syntezy i ekstrakcji polimeru

Wyodrębnianie produktów finalnych
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PRODUKTY FIRMY NodaxTM

laminaty i pokrycia 
papierowe

tworzywa piankowe

produkty termoformowane

Cena ~ 4 USD/kg
Zeneka Bio-Products

Strategia Monsanto –wykorzystanie 
roślin transgenicznych (soja, rzepak) 
Cena ~ 1USD/kg



Polisacharydy – celuloza bakteryjna (MC)

• Zastosowania:
– membrany audio o wysokiej jakości (Sony)
– stabilizator i zagęstnik w przemyśle 

spożywczym (Cellulon®, Cetus, USA), 
– materiał biomedyczny (XCell®, Xylos, 

USA),
– ogniwa paliwowe

• Opatrunki z celulozy bakteryjnej 
przyspieszają gojenie ran
– Redukują ból
– Stanowią barierę przed infekcją i 

wysuszeniem
– Wykazują bardzo dobrą adhezję
– Dzięki elastyczności zapewniają komfort 

nawet w miejscach poruszanych (np. 
palce u rąk)

Politechnika łódzka , Instytut Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych w Łodzi



.

POLILAKTYDY
UDANY MARIAŻ BIOTECHNOLOGII I TECHNOLOGII POLIMERÓW
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Największa Wytwórnia PLA  
Blair, Nebraska, USA 

~140 tys. t/rok

Po uruchomieniu wytwórni w Chinach 
cena polilaktydu spadła poniżej 

2 Euro/kg

W Polsce 4 duże  projekty w ramach POIG: 
MARGEN (CMPIW), BIOGRATEKS (PŁ),

BIOMASA (PŁ), BIOPOL (CBMIM)

Instalacja Wielkolaboratoryjna PW Wydział Chemiczny



ZASTOSOWANIE L-POLILAKTYDU
(NatureWorks®)

Opakowania (folie)

Butelki na wodę i napoje mleczne
Tkaniny (włókna)

Pianki
(chipsy transportowe)

Naczynia jednorazowe



Włókna PLA- Szereg technologii opracowano 
w ramach projektu BIOGRATEX

wykorzystywane: na cele tekstylne, na bieliznę i odzież wierzchnią, 
na tekstylia sanitarne i medyczne jednorazowego użytku, 
na wyroby techniczne – włókniny rolnicze, 
sieci rybackie i liny

Nietypowy pokaz mody na międzynarodowej 
konferencji biotechnologów w Toronto. Modelki 

- w designerskich strojach, wykonanych ze sfermentowanego cukru kukurydzianego.2



POLIMERY SKROBIOWE- PROSTA METODA MODYFIKACJI
POLIMEU NATURALNEGO 

� Skrobia termoplastyczna (∼70% + 30% plastyfikatora)

� Skrobia + poliestry (polikaprolakton, poliadypinian butylenu)

� Skrobia + polialkohol winylowy

� Skrobia + octan celulozy

Mater Bi, Novamurt, Bioflex, Biotech
Produkcja ⇒ ∼40 tys. t/rok

Cena ⇒ 1,5÷4,5 €/kg
(dość trudne przetwórstwo)

Kompozyty z włóknami celulozowymi

Te produkty są intensywnie 
rozwijane w Polsce



SZYBKI WZROST PRODUKCJI TWORZYW BIOTWORZYW

Wzrost zdolności produkcyjnych biopolimerów  
[źródło: Cargill DOW]

Obecna produkcja stanowi około 
0,15-0,20 % 

całkowitej produkcji polimerów

Moce produkcyjne rosną w tempie 17-30% rocznie 

< 50 t 500 t 15.000 t
44.000 t

250.000 t

550.000 t

1.000.000 t



PROGNOZA ROZWOJU RYNKU BIOTWORZYW
(wartość w miliardach $)

źródło: 2010; Helmut Kaiser Consultancy; Bioplastics Market Worldwide 2011-2025; Applications, 

methods, competition, materials, technologies, development Recycling, renewable energy, 

Production, Consumption.

Raporty: Global Markets Direct; Markets and Markets; Environmental Leader Insight

Przewidywana roczna stopa wzrostu (CAGR) wyniesie 20-25 %



0 tyg. 5 tyg. 10 tyg. 13 tyg.

16 tyg. 20 tyg. 27 tyg. 30 tyg.

35 tyg. 38 tyg. 42 tyg. 45 tyg.

KOMPOSTOWANIE POLIMERÓW BIODEGRADOWALNYCH
MARNOTRASTWO ENERGII  I WIELE PROBLEMÓW 

Biodegradacja
- kompostowanie (CO2, H2O)
- biometanizacja (CH4) 

Proces biodegradacji jest zbyt wolny,
aby można go prowadzić w 
kompostowniach przemysłowych
(40-60 0C, wilgotność 40-60 %, 10 tyg.) 

brak N i innych ważnych pierwiastków

Wysoka cena: 2-10 Euro/kg

Cena torebki: najtańszej biodegradowalnej 15 centów – polietylenowej 2 centy.

Rozpad kubka z polilaktydu



AKTUALNE STRATEGIE

Szto dełat’ что делать ?

1. Rozwój rynku materiałów funkcjonalnych , w których 
biodegradacja  ma przebiegać w kontrolowany sposób  warunkach 
użytkowania. Polimer ma znikać z określoną szybkością.

2. Rozwijać rynek materiałów, które są trwałe w warunkach 
użytkowania i standardowego recyklingu ( bez konieczności 
selektywnej zbiórki). Powinny się one natomiast rozkładać w ciągu  
maksimum 2 lat jeśli  trafią w sposób niekontrolowany do środowiska 
(np. do oceanu).  Wywierać presję na ustawodawców, aby 
wyselekcjonować  grupę wyrobów , które trudno poddać recyklingowi 
( np. bardzo cienkie torebki) które muszą być wykonane z tworzyw 
biodegradowalnych. 

Podstawowy problem: cena takiego  tworzywa nie powinna 
przekraczać 2 Euro/kg



KIEDY WARTO KORZYSTAĆ Z BIODEGRADACJI TWORZYW 
POLIMEROWYCH ?

1. W wyrobach biomedycznych , w których polimer pełni rolę nici 
chirurgicznych, czasowego implantu, nośnika leków lub innych 
substancji bioaktywnych np. sensorów w terapii fotodynamicznej

Drogie polimery (500-10 tys. USD/kg) o precyzyjnie dobranym czasie
rozkładu w żywych organizmach - kilka dni do 3 lat

2. W  wyrobach wprowadzanych do gleby , otoczki ochronne do 
nasion, nawozów i środków ochrony roślin, hydrożele, środki 
wzmacniające podłoże gruntowe 

Polimery stosunkowo tanie o umiarkowanych właściwościach 
mechanicznych, nie powinny zwiększać  ceny produktu więcej niż o 
około 10% 



L-POLILAKTYD W ZASTOSOWANIACH BIOMEDYCZNYCH

Śruby ortopedyczne Bioscrew®

Przygotowanie śrub 
do wszczepienia 
w złamany staw

Zabieg wszczepienia
śrub w kości 

uszkodzonego stawu

Śruby „Bioscrew” po usunięciu
z wyleczonego stawu

Cena homo- i kopolimerów do celów medycznych ~ 500 USD/kg

Elementy kotwiczące szew Bio-Statac®



STĘŻENIE LEKU WE KRWI PACJENTA, 
W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU JEGO PODAWANIA

uwalnianie leku z nośnika polimerowego

czas

uwalnianie okresowe leku
(np. tabletki podawane doustnie, iniekcje)
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Podobne cho ć tańsze rozwi ązania stosuje si ę do otoczkowania nawozów 
(głównie mocznika) i środków ochrony ro ślin.



PRZYKŁAD LEKU STOSOWANEGO PRAKTYCZNIE W 
KURACJI PRZECIWNOWOTWOROWEJ 

Doxil (USA) / Caelyx (Europa)

• liposomowa forma doksorubicyny z otoczką wykonaną z 
glikolu polietylenowego – PEG-DOX

• czas eliminacji 
doksorubicyny - 73,9-75 h

• lek dostępny dopiero po 
przeniknięciu liposomów do 
nowotworu



Cienkowarstwowe 
zaprawianie -
powlekanie łączącym 
aplikację barwników i 
pestycydów na nasiona 
cienką, przepuszczalną 
dla wody, nie pylącą 
warstwą polimerową.

POLIMERY BIODEGRADOWALNE W UPRAWIE RO ŚLIN

Otoczkowanie - powlekanie 
małych lub nieregularnych
nasion w celu
zmiany ich kształtu,
masy lub rozmiaru
oraz tekstury powierzchni 
poprzez aplikację materiałów 
wypełniających i lepiszczy.

www.germains.pl/technologie.htm



www.infofirma.pl/ogrody_hydrozel_odzywka_do_gleby/index.php

Hydro żel = superadsorbent

Definicja: organiczny polimer absorbujący wodę

Budowa:
- usieciowane łańcuchy             
o hydrofilowych ugrupowaniach;
poliglikole,

poliestry kwasów fosforowych;

POLIMERY BIODEGRADOWALNE W UPRAWIE RO ŚLIN



KRÓTKIE PODSUMOWANIE

PLUSY DODATNIE

Silne zespoły badawcze, które zdobyły du że doświadczenie w 
technologiach produkcji i przetwórstwa polimerów bio degradowalnych

Możliwo ść zagospodarowania sporych nadwy żek w produkcji skrobi i 
ewentualnie innych sacharydów oraz stworzenie miejsc pracy

Usprawnienie produkcji żywno ści i  bardziej racjonalne wykorzystanie 
nawozów i środków ochrony ro ślin (zmniejszenie ska żenia środowiska)

Interesuj ąca oferta dla medycyny i przemysłu farmaceutycznego 

BARIERY

Wysokie ceny  surowców naturalnych w Europie (główn ie skrobi) , s ą 
powa żnym ograniczeniem dla uruchamiania od podstaw masowe j produkcji 
tanich tworzyw biodegradowalnych. Wielkie instalacje  są lokalizowane   w 
„ciepłych krajach” np. kwas mlekowy opłaca si ę sprowadza ć z Chin  mimo, 
że opracowano rodzime technologie.
Przy produktach zaawansowanych zysk jest bardzo du ży, ale popyt jeszcze
bardzo mały.


