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Marzenie albo potrzeba – stąd się biorą 
wynalazki. Ludzie coś sobie wymarzą – 
i z całych sił starają się to osiągnąć. Albo 
nie chce im się czegoś robić – i kombi
nują, jak ułatwić sobie pracę. To dlate
go zaczynają wymyślać najróżniejsze 
rzeczy. 
Bo właściwie: dlaczego nie? Próbować 
każdemu wolno! Nie próbują tylko lenie 

i ci, którym brak odwagi. Prawdziwi wy
nalazcy mają fantazję – i nie stawiają jej 
granic. A nuż wyniknie z tego coś fajnego 
i użytecznego? 
Nie ma co się bać, że inni uznają nasze 
pomysły za głupie i nic niewarte. Niech 
sami coś wymyślą! Pewnie, że czasem nie 
wychodzi, ale czy to znaczy, że nie war
to ryzykować? Zwłaszcza że przy okazji 

można się świetnie bawić – mieć frajdę, 
że tworzy się coś samemu. Poza tym: im 
więcej prób, tym większa szansa na suk
ces. Ten, kto nie próbuje, na pewno nic 
nie wynajdzie. A nawet geniuszom nie 
zawsze wszystko się udaje. 
Weźmy takiego Leonarda da Vinci, który 
żył 500 lat temu i był naprawdę wielkim 
uczonym. Zaprojektował całe mnóstwo 

przeróżnych urządzeń, na przykład  sa
mochód, helikopter, lotnię, spadochron, 
łódź podwodną, windę, teleskop, robota 
rycerza czy buty do chodzenia po wodzie. 
Tylko nieliczne z nich zostały zbudowa
ne za jego życia. Większość nie dała się 
zbudować, choćby z tego powodu, że nie 
znano wówczas odpowiednich materia
łów albo że w projektach pojawiały się 

błędy. Poza tym jego wynalazki często 
wyprzedzały swoją epokę, więc się na 
nich nie poznano, albo wcale nie były 
potrzebne, dlatego nikomu (może poza 

Po co nam wynalazki?

nakręcany wózek, który 

świder latający

pancerna  
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można zaprogramować

maszyna bojowa

Leonardo da Vinci
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samym wynalazcą) nie zależało na ich 
powstaniu. W każdym razie w tamtych 
czasach pewnie uważano Leonarda za 
wariata. A przecież dziś nikt nie ma wąt

zawsze świadczą o kreatywności, pasji 
i wytrwałości. Pomyślcie, jaki świat byłby 
nudny, gdyby brakowało takich ludzi! No 
i czy wynaleziono by cokolwiek z tych 
wszystkich rzeczy, z których na co dzień 
korzystamy?   
A może i wam uda się coś wynaleźć? 
Wtedy biegnijcie do urzędu patentowe
go. Tam urzędnicy oceniają wynalazki. 
I wcale nie muszą one mieć przełomo
wego znaczenia (nieważne, czy będzie 
to mechaniczna zabawka, czy rakieta 
pasażerska). Muszą tylko być w pełni 
oryginalne, działać i nadawać się do wy

W tej książce spotkacie wielu podobnych 
śmiałków. Będziecie ich podziwiać albo 
się z nich śmiać. Bo ich pomysły są cza
sem genialne, a czasem zabawne. Ale 

pliwości, że jego dokonania są imponu
jące i że bardzo dużo mu zawdzięcza
my! Co by było, gdyby się poddał, zanim 
zaczął?

produkowania. Jeśli tak jest, wynalazcy 
zostaje przyznany patent, czyli prawo 
do wyłącznego korzystania z wynalazku 
przez określony czas (w Polsce to 20 lat). 
Autor może swój wynalazek produko
wać, sprzedać albo udostępnić innym. 
Gdy upłynie termin ochrony patentowej, 
z pomysłu wolno korzystać wszystkim. 
Tak dokonuje się postęp.  

Ochraniacz psich uszu, 1980 
patent numer US4233942

Nawilżacz znaczków 
pocztowych, 1981 
patent numer  
US4300473

Poduszka ze składaną 
parasolką, 2004  
patent numer 
US6711769

Mokry język wyskakuje  
po naciśnięciu guzika.

Filtr bąkowy, 2001
patent numer US6313371 B1

pupa

Wygodna wkładka pochłania 
nieprzyjemny zapach 
wypuszczanych gazów.

Dzięki rurkom długie uszy nie 
wpadają do jedzenia.

URZĄD PATENTOWY

Wymyśliłem 

Mój gęsi strój 

Ja opatentuję 

A ja wygodne 

terenowy wózek 

jest chyba bardziej nosidełko.

dziecięcy.

użyteczny.

przyciągacz much.
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I wIekStarożytna fotokomórka

Otwierające się przed nami drzwi nikogo 
dziś nie dziwią – spotyka się je w skle
pach i urzędach, na dworcach i lotni
skach. I wcale nie przychodzi nam do 
głowy, że to sprawka sił nadprzyrodzo
nych. Wiadomo – fotokomórka. 
Ale 2000 lat temu sztuczki z samootwie
rającymi się wrotami zachwycały i prze
rażały. Ludzie byli gotowi uwierzyć, że 

podwoje świątyni otwiera niewidzial
ne bóstwo, wezwane przez kapłana. 
Tymczasem starożytny automat wymy
ślił, a potem opisał Heron z Aleksan
drii – grecki matematyk, fizyk, wyna
lazca i konstruktor. 
Wiadro z wodą, dwa drągi i parę metrów 
liny – oto cała tajemnica starożytnego 
kapłana i bóstwaodźwiernego.

ołtarz, na 
którym rozpala 
się ogień

1. Ogień 
rozgrzewa 
powietrze 
zamknięte 
w ołtarzu.

2. Ciepłe powietrze zwiększa 
swoją objętość i wypycha wodę ze 
zbiornika do wiadra.

3. Wypełnione wodą wiadro 
opada i napina liny, które 
obracają drągi.

Po wygaszeniu ogniska wiadro zostanie opróżnione i poluzuje 
liny, które ciężarek ponownie napnie – drągi obrócą się 
w przeciwnym kierunku i zamkną drzwi.

4. Drzwi się otwierają.

puste wiad
ro

zbiornik z wodą

Drągi są 
połączone ze 

skrzydłami 
drzwi.

Ciężarek 
napina 

linę, 
która 

obraca 
drągi.

drągi
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na przekręt.

To mi wygląda 
Same się otwierają!

Głupi ci ludzie.

O ja cię…

Ale numer! Jak to możliwe?!
Sami bogowie naszapraszają?Hi, hi!

Czym oni siętak podniecają?
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