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SŁOWO O WYNALAZKACH…
Chyba nie raz zastanawialiście się, skąd mamy te wszystkie rzeczy codziennego użytku? Czy powszechne wynalazki i odkrycia powstały przez przypadek, czy może ktoś specjalnie szukał nowatorskich rozwiązań? Jaka jest historia wynalazków i odkryć? Co jest w nich ciekawego i dlaczego
niektóre z nich nie są wcale takie oczywiste?
Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć. Chociaż nasz wybór jest całkowicie subiektywny, przedstawia wynalazki, bez których trudno byłoby wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie. Niektóre z nich – jak na przykład fortepian są oczywiste i klasyczne, inne natomiast – takie
jak przykładowo rozwiązania usprawniające funkcjonowanie paneli słonecznych są nowatorskie
i na pierwszy rzut oka niezauważalne. Niektóre są zaawansowane technologicznie, niektóre polegają na prostych rozwiązaniach. Naszą intencją było ukazanie Wam jak różnorodne mogą być
innowacje i jak przewrotny może być proces pracy nad wynalazkiem czy też odkrywanie świata.
Postaramy się Wam przedstawić wynalazki i odkrycia będące dziełem Europejczyków – i tworzące
zatem – nasze wspólne europejskie dziedzictwo.
Uwaga! Europa ma za sobą bogatą historię. Przeglądając niniejszą publikację należy mieć na uwadze, że granice poszczególnych państw kształtowały się różnie na przestrzeni wieków i są nieco
inne niż obecne. Stąd za główne kryterium przyporządkowania wynalazków danym państwom
brano pod uwagę miejsce urodzenia lub życia wynalazcy. Życie wielu z nich było naznaczone koniecznością migrowania – z różnych powodów. Stąd rodowód niektórych wynalazków może wydawać się nieco inny.
Stara maksyma mówi, że sukces ma wielu ojców. To właśnie potwierdziliśmy, badając historię wynalazków. Często naukowcy z różnych państw pracowali nad jednym rozwiązaniem w tym samym
czasie niezależnie od siebie nawzajem. Historie wynalazków toczą się różnie, jednak dołożyliśmy
wszelkich starań, aby wyjaśnić je Wam jak najdokładniej.
Podczas redagowania niniejszej publikacji okazało się także, że niektóre z państw europejskich
mają wiele ciekawych wynalazków. Przysporzyło to nam wielu trudności w wyborze jednego konkretnego. Stąd przy niektórych państwach znajdziecie dodatkowe ciekawostki o wynalazkach z danego kraju.
Bierzcie więc naszą publikację i korzystajcie z niej jak ze źródła inspiracji. Nigdy nie wiadomo, czy
to właśnie Wy nie zostaniecie odkrywcami czy wynalazcami.
Dobrej zabawy! Miłej lektury!
Zespół EUROPE DIRECT Poznań
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AUSTRIA
CO?

GRUPY KRWI

KTO?

Karl Landsteiner

KIEDY?

1901 rok

Nie tylko dla wampirów
Dla niewtajemniczonych hasło „grupa krwi” brzmi enigmatycznie, choć wielu z nas spotyka
się z nim na co dzień. Grupa krwi to zestaw białek (antygenów) na powierzchni czerwonych
krwinek. Dla medycyny odkrycie grup krwi było przełomowe – transfuzja krwi stała się o wiele bezpieczniejsza.
Pierwszy przypadek transfuzji krwi został udokumentowany w XVII – wiecznej Francji, a co ciekawe
– przeprowadził go Jean Baptiste Denis – nadworny lekarz samego Ludwika XIV. Jednak pierwsza
udana transfuzja była raczej dziełem szczęścia i przypadku. Pacjent przeżył – jak twierdzą współcześni badacze – dzięki małej ilości krwi, jaką mu podano.
Do roku 1901, który okazał się rokiem przełomowym, jeśli chodzi o hematologię – czyli naukę
o chorobach krwi i układu krwionośnego, transfuzje krwi rzadko kiedy kończyły się szczęśliwie. To
właśnie w tym roku austriacki lekarz Karl Landsteiner odkrył grupy krwi – za to odkrycie został
uhonorowany Nagrodą Nobla w roku 1930.
Samo odkrycie grup krwi polegało na obserwacji. Dzięki badaniom Landsteiner zauważył, że erytrocyty – czyli krwinki czerwone – są wyposażone w antygeny odpowiedzialne za aglutynację –
zlepianie się poszczególnych krwinek. Stąd oznaczył je jako grupę A, B oraz 0 (którą na początkowo
oznaczał jako C). Dzięki temu odkryciu wiemy, że np. transfuzja krwi z nieodpowiednia grupą może
być śmiertelna. Odkrycie Landsteinera było kontynuowane także przez jego uczniów – Alfred Decastello i Adrian Struli, którzy wyodrębnili dodatkową grupę AB.
Jednak to nie koniec odkryć służących medycynie – w roku 1940 Landsteiner odkrył współczynnik
Rh. To umożliwiło zrozumienie przyczyn konfliktu serologicznego oraz dobór właściwej krwi do
przetoczenia pacjentom.
Co ciekawe, w ustalaniu grup krwi badania prowadził także Polak – Ludwik Hirszfeld – wraz z Emilem von Dungernem wprowadził oznaczenia grup krwi, którymi posługujemy się obecnie oraz
stworzył podwaliny dla nauki o dziedziczeniu grup krwi.

Źródła:
https://krwiodawcy.org/grupy-krwi
http://pck.malopolska.pl/65-czy-wiesz-ze-grupy-krwi-odkryl-zyd-polskiego-pochodzenia-ludwik-hirszfeld-to-on-wprowadzil-oznaczenie-grup-krwi-jako-0-a-b-i-ab-przyjete-na-calym-swiecie-w-1928-roku/
https://www.rp.pl/diagnostyka-i-terapie/art612701-co-dalo-odkrycie-grup-krwi
https://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/724013,111-lat-temu-odkryto-grupy-krwi
https://www.blutspenden.de/rund-ums-blut/blutgruppen/
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BELGIA
CO?

ASFALT

KTO?

Edward de Smedt

KIEDY?

1870 rok

Szerokiej drogi!
Asfalt – to dopiero wynalazek. Jest otrzymywany w wyniku przerobu ropy naftowej. Obecnie
najczęściej kojarzony jest z drogami. Mieszanka mineralno-asfaltowa pokrywa nawierzchnię
dróg, jako substancja zlepiająca kruszywa. Asfalt zawdzięczamy belgijskiemu wynalazcy.
Same drogi nie są najnowocześniejszym wynalazkiem. Najstarsze z nich były budowane z równo
ułożonych kamieni i bez spoiwa. Za pionierów w budowie dróg uchodzą starożytni Rzymianie – to
oni wybudowali pierwszą drogę – Drogę Appijską w 312 r p.n.e.
Asfalt to nic innego jak produkt pochodzący z ropy naftowej. Stosuje się go nie tylko w budowie
dróg – specjalne mieszanki pokrywają też drogi rowerowe. Asfalt mamy dzięki naukowcowi, który
z pochodzenia był Belgiem – nazywał się Edward de Smedt. Niestety na temat jego życia nie
wiadomo zbyt wiele. Jego wynalazek powstał w Stanach Zjednoczonych na Colombia University
w Nowym Jorku – w roku 1870 i także w tym kraju został opatentowany. Mimo, że asfalt, jako
substancja naturalna była znana już wcześniej, to asfalt po raz pierwszy położono na drogach
w Battery Park i Fifth Avenue w Nowym Jorku w roku 1872. Innowacja prof. de Smedta oznaczała
się dużą gęstością, a jednocześnie tworzyła gładką masę.
Co interesujące, samo słowo „asfalt” pochodzi od greckiego „asphaltos”, oznaczającego tyle, co
„bezpieczny”.

Źródła:
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http://www.famousbelgians.net/desmedt.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Asfalt
https://www.orlen-asfalt.pl/PL/DlaMediow/Aktualnosci/Strony/Kto-wynalazl-asfalt.aspx?year=2017&pageNumber=2

JE S ZC ZE WIĘCE J ODKRYĆ I W YNAL A ZKÓW

Belgijskie ciekawostki:
1. Saksofon, 1842 rok
Kolejnym słynnym belgijskim wynalazkiem jest coś dla miłośników muzyki jazzowej. W małym belgijskim mieście
Dinant powstał… saksofon! Saksofon to instrument zaliczany do dętych instrumentów drewnianych, bardzo podobny do klarnetu. Jego twórcą jest Adolphe Sax, a właściwie Antoine Joseph Sax, właściciel fabryki instrumentów dętych. Sax już od najmłodszych lat zajmował się technologią produkcji instrumentów. Już mając zaledwie
15 lat na wystawie w Paryżu wystawił dwa wykonane własnoręcznie flety. Następnie prowadził prace nad różnymi instrumentami, skutkiem czego było wynalezienie właśnie saksofonu. Pierwsze wzmianki o użyciu gotowego
instrumentu pochodzą z 1842 – była to nota w paryskim Journal, de Debats, choć swoją publiczną premierę miał
dopiero w 1844, a patent uzyskał w 1846.

2. Praliny, 1912 rok
Myśląc o Belgii nie da się nie pomyśleć o słynnej belgijskiej czekoladzie. Belgia jest też krajem, w którym narodziły się praliny czekoladowe. Konkretniej, praliny są wynalazkiem belgijskiego mistrza czekolady i przedsiębiorcy
Jeana Neuhausa, pochodzącego ze Szwajcarii. Historia, jak to bywa w przypadku ciekawych pomysłów, jest dosyć
pokrętna. Przedsiębiorstwo Neuhausa początkowo opierało się na słodkościach „medycznych” – cukierkach na
kaszel, gorzkiej czekoladzie, cukierkach z lukrecji na ból brzucha i innych. Aby zachęcić klientów do kupowania
tych wyrobów, Neuhaus zaczął oblewać je czekoladą. W roku 1912 Neuhaus wpadł na pomysł wytworzenia
słodkich delicji z czekolady z musem w środku. I ten właśnie wyrób nazwał praliną. Praliny okazały się sukcesem
przedsiębiorstwa i szybko zyskały popularność.

3. Frytki, XVII wiek
Jeden ze specjałów, który zdobył serca ludzi na całym świecie – frytki – wcale nie powinny być kojarzone ze Stanami Zjednoczonymi. Na pomysł ziemniaków pokrojonych w cienkie słupki i smażonych na głębokim oleju wpadli
właśnie Belgowie. Niestety, jak nazywa się ich wynalazca – nie wiadomo. Pierwsza wzmianka o frytkach pochodzi
z miasta Dinant. Ich pochodzenie ma związek z nawykami żywieniowymi – mieszkańcy podczas zimy spożywali
głównie ryby, jednak ze względu na ich ograniczoną dostępność, szczególnie zimą, wpadli na pomysł smażenia
słupków z ziemniaków. Pierwsze bary serwujące frytki pojawiły się ok. 1857 roku i szybko zyskały rosnącą popularność. Do ich światowego sukcesu podobno przyczynili się Anglicy, którzy podczas I wojny światowej współdziałali z Belgami. Nawet nazwa jest myląca – Anglicy nazwali ten belgijski wyrób „french fries”, ze względu na
fakt, że w tym czasie w Belgii mówiono po francusku.

Źródła:
https://link2europe.pl/belgijscy-laureaci-nagrody-nobla-i-slynni-wynalazcy-o-ktorych-warto-pamietac/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Sax
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuhaus_(entreprise)
https://mountblanc.pl/blog/blog/belgijskie-praliny
https://muzyczny.pl/portal/saksofon-i-jego-historia/
http://saksofon.pl/historia-saksofonu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuhaus_(chocolatier)
https://kuchnia.wp.pl/skad-wziely-sie-frytki-6054905150960257a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frytki
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BUŁGARIA
CO?

LACTOBACILLUS BULGARICUS

KTO?

Stamen Grigorov

KIEDY?

1905 rok

Lactobacillus bulgaricus – tajemnica jogurtu rozwiązana!
Jogurt – przysmak, który towarzyszy ludzkości od dawna. Pijali go Egipcjanie i Babilończycy,
ale na dobre zagościł w naszej diecie w XX wieku. Szczególnie popularny jest w Bułgarii – kraju, który uznaje się za ojczyznę jogurtu.
Odkrycie bakterii Lactobacillus bulgaricus, która służy do wytwarzania jogurtu, to wynik ciekawości bułgarskiego bakteriologa Stamena Grigorowa. Zaintrygowały go twierdzenia badaczy, którzy
twierdzili, że jogurt ma właściwości prozdrowotne, więc postanowił to sprawdzić. Grigorow, przebywając w Szwajcarii, gdzie pracował jako asystent na Uniwersytecie Medycznym w Genewie,
sprawdził pod mikroskopem domowy jogurt przygotowany przez jego żonę. Po kilku godzinach
obserwacji bakteriologowi udało się zidentyfikować bakterię w kształcie pręcika nazwaną później
Lactobacillus bulgaricus.
Nie powinno także nikogo dziwić, że właśnie z Bułgarii oraz Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu
pochodzą najstarsze wzmianki dot. sfermentowanego mleka. Właśnie w tych rejonach występuje
klimat najbardziej sprzyjający dla rozwoju Lactobacillus bulgaricus i powstawania jogurtu.
Wraz z odkryciem Lactobacillus bulgaricus bułgarski jogurt zyskał popularność w Europie, a z czasem także na świecie. Rozpoczęły się szeroko zakrojone badania nad rolą bułgarskiego jogurtu
jako produktu o wyjątkowych właściwościach odżywczych, dietetycznych i leczniczych. Przeprowadzone badania potwierdziły korzyści dla zdrowia wynikające ze spożywania jogurtu. Stwierdzono, że Lactobacillus bulgaricus posiada silne działanie przeciwdrobnoustrojowe i zdolność do
tworzenia kolonii w jelitach człowieka.
Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez jogurtu – ale czy jego produkcja na taką skalę byłaby możliwa, gdyby nie odkrycie Stamena Grigorowa? Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. Z pewnością postać bułgarskiego bakteriologa jest szczególnie istotna dla Bułgarów i ich kraju, w którym
w 2007 powstało muzeum jogurtu, a specjalne miejsce poświęcone jest w nim dla Stamena Grigorowa – odkrywcy Lactobacillus bulgaricus.

Źródła:
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https://www.forbes.com/sites/kionasmith/2020/10/27/tuesdays-google-celebrates-stamen-grigorov-who-discovered-the-bacteria
-that-makes-yogurt/?sh=5f5a50133116
https://lbbulgaricum.bg/en/history-of-the-bulgarian-yoghurt/
https://tobulgaria.org/tag/museum-of-yogurt/

JE S ZC ZE WIĘCE J ODKRYĆ I W YNAL A ZKÓW

Bułgarskie ciekawostki:
1. Pierwszy prototyp elektronicznego komputera cyfrowego, 1942 rok
Atanasoff-Berry Computer (ABC) to pierwszy prototyp elektronicznego komputera cyfrowego, który powstawał
w latach 1937–1942 na Uniwersytecie Stanu Iowa. Za jego powstanie odpowiedzialny był amerykański profesor
bułgarskiego pochodzenia John Vincent Atanasoff, któremu asystował Clifford Berry. Komputer ABC co prawda
nie przypominał wyglądem dzisiejszych komputerów, ale zastosowano w nim innowacje, które do dziś stosowane są w komputerach, m.in. binarny system arytmetyczny.

2. Sugestopedia, lata 70. XX wieku
Znanych jest wiele efektywnych metod nauczania języków obcych, ale nie każdy spotkał się z metodą zwaną
sugestopedią. Za jej twórcę uznaje się bułgarskiego psychologa Georgia Łozanowa, który opisał ją pod koniec
lat 70. Metoda ta zakłada m.in., że w trakcie procesu nauczania ważna jest atmosfera i uczucie zrelaksowania
– wygodne miejsce do siedzenia, muzyka (przede wszystkim barokowa) oraz przyciemnione światła. Zgodnie
z założeniami sugestopedii uczniowie przybierają nowe role i imiona, co wspiera proces desugestii i powoduje,
że znika przeświadczenie o niemożliwości opanowania języka obcego.

3. Cyfrowy zegarek na rękę, 1972 rok
Pulsar – właśnie taką nazwę nosił pierwszy na świecie zegarek cyfrowy na rękę. Kiedy Pulsar pojawił się na rynku
w 1972 roku, doszło do istnej rewolucji. Nie bez przyczyny pierwszego Pulsara sprzedano za kwotę 2.100 $, a kilka lat później rynek zegarków z wyświetlaczem LED eksplodował. Dystrybucją zegarka zajęła się firma Hamilton
Watch, jednak powstanie zegarka zawdzięczamy w dużej mierze bułgarskiemu inżynierowi Peterowi Petroffowi.

Źródła:
https://www.ece.iastate.edu/the-department/history/history-of-computing
https://sites.google.com/site/teachingtoteenangers/II--methods-in-elt/7--suggestopedia
https://www.rosettamototours.com/2019/11/22/top-10-bulgarians-who-changed-the-world
https://bnr.bg/en/post/100278687/bulgarian-petar-petroff-prolific-inventor-of-the-20th-century
https://usatoday30.usatoday.com/money/industries/technology/maney/2003-03-18-maney_x.htm
https://www.rosettamototours.com/2019/11/22/top-10-bulgarians-who-changed-the-world/
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CHORWACJA
CO?

VEGETA

KTO?

Zlata Bartl

KIEDY?

1959 rok

Uniwersalna przyprawa o chorwackich korzeniach
Większość osób na pewno zna lub przynajmniej pamięta przyprawę, która pojawia się w kuchniach naszych babć i mam. Dodawać można ją do wszystkiego – do zup, sosów, mięs, potraw wegetariańskich. Chodzi oczywiście o Vegetę, której historia rozpoczyna się ponad 60 lat
temu w chorwackiej firmie Podravka.
Vegetę 40 pierwszy raz wyprodukowano w 1959 roku. Jej twórcy wtedy jeszcze nie spodziewali się, że stanie się ona jednym z najchętniej kupowanych, uniwersalnych dodatków do potraw.
Ta mieszkanka suszonych warzyw została opracowana przez chorwackich ekspertów z firmy Podravka pod kierunkiem prof. Zlaty Bartl. Jej receptura do dziś pozostaje sekretem firmy.
Vegeta 40 szybko przyjęła się na rodzimym rynku i szybko zyskała status przyprawy niezbędnej
w każdej kuchni. Wzrost popytu na Vegetę na rodzimym rynku przyczynił się do planów wejścia
na rynek międzynarodowy. Początek jej eksportu datuje się na rok 1967. Vegeta 40 trafiła na
rynki Węgier i ówczesnego Związku Radzieckiego, a potem do Austrii, Szwecji, Niemiec Zachodnich i Czechosłowacji. W roku 1972 Vegeta dotarła do Australii. Obecnie Vegeta sprzedawana jest
w ponad 40 krajach na całym świecie i to właśnie ta marka sprawiła, że firma Podravka stała się
przedsiębiorstwem na skalę globalną.
Nazwę Vegeta 40 na obecną – Vegeta zmieniono w roku 1971, a wizerunek kucharza, pojawia się na
opakowaniach od 1964 r. i jest do dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków graficznych.
Czy Vegeta mogła nigdy nie powstać? Jest to całkiem możliwy scenariusz, ponieważ Zlata Bartl
pracę w firmie Podravka podjęła przypadkowo. W 1955 r. udała się w podróż służbową do Zagrzebia, gdzie z powodu złej pogody musiała zostać dłużej, niż przewidywała. W tym czasie przeglądając gazety znalazła ofertę pracy w firmie Podravka i aplikowała na stanowisko chemika w laboratorium. Już dwa dni później została przyjęta. W Podravce pracowała, aż do przejścia na emeryturę
w 1976 r. , a opracowanie receptury Vegety spowodowało, że otrzymała wiele nagród i odznaczeń,
m.in. odznaczenie państwowe Order Chorwackiej Jutrzenki. Firma Poravka utworzyła natomiast
w 2001 r. Fundację im. Zlaty Bartl, która przyznaje stypendia utalentowanym młodym ludziom, by
zachęcić ich do kreatywnej pracy badawczej.

Źródła:
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https://www.podravka.com/
https://opakowania.com.pl/news/vegeta-swietuje-50-te-urodziny-28186.html
https://www.female.pl/artykul/101-vegeta-ma-45-lat
http://www.croatia.org/crown/articles/9672/1/Zlata-Bartl-Croatian-inventor-of-Vegeta-died.html

CYPR
CO?

SYSTEM WCZESNEGO WYKRYWANIA PID

KTO?

Michalis Florides, George Makrides, George E. Georghiou

KIEDY?

2020 rok

Cenna energia
Wraz z rozwojem już opracowanych wynalazków konieczne jest ich ciągłe doskonalenie, po
to, aby działały coraz lepiej. Przykładem takich rozwiązań mogą pochwalić się Cypryjczycy.
Przedstawiamy Wam ich system wczesnego wykrywania PID.
PID (ang.potential induced degradation) brzmi tajemniczo, zwłaszcza, że jest zjawiskiem dosyć
nowym. Związane jest ono z nowoczesnymi panelami fotowoltaicznymi. Efekt PID to degradacja indukowana napięciem, co oznacza, że podczas tego zjawiska w panelach fotowoltaicznych
„upływa” prąd – są to straty w generowaniu mocy paneli. Wraz ze wzrostem wydajności paneli,
problem zjawiska PID zaczął się nasilać. Takiemu zjawisku trzeba zaradzić – tym bardziej, że sprzyja
mu zbyt wysoka temperatura i wilgotność powietrza. Jeśli zjawisko się powtarza, może prowadzić
do uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej.
Rozwiązanie opracował zespół naukowców z Uniwersytetu Cypryjskiego. System wczesnego wykrywania zjawiska PID. Co prawda, w branży istnieją już rozwiązania dla wykrywania tego zjawiska
(np. poprzez elektroluminescencję, metodę napięcia prądu ciemnego itp.), ale nie są do końca
skuteczne. Rozwiązanie proponowane przez naukowców z Cypru polega na instalacji niskokosztowych czujników wbudowanych do systemów fotowoltaicznych. Może pracować razem z modułami fotowoltaicznymi jedno- i wielkokomórkowymi. Czujniki można dołączyć do poszczególnych
modułów.
Takie rozwiązanie jest użyteczne dla pojedynczych domostw korzystających z fotowoltaiki, ale
jeszcze bardziej może pomóc właścicielom elektrowni fotowoltaicznych. Czujniki są na tyle czułe,
że mogą powiadamiać o utracie energii, nawet jeśli ta wyniesie jedynie 1%.
Metoda Cypryjczyków jest także dokładniejsza – obecne metody wykrywania zjawiska PID tolerują
stratę mocy na poziomie 5%. Co ważne, czujniki pracują w nocy tak, aby nie zakłócać pracy instalacji fotowoltaicznej.
Wynalazek ten został zgłoszony do objęcia ochroną patentową do Europejskiego Urzędu Patentowego w roku 2020, wniosek nadal jest procedowany.

Źródła:
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043297142/publication/WO2011055218A1?q=cyprus
https://heliosstrategia.pl/tpost/ru57gxuey7-jak-efektywnie-chroni-instalacj-fotowolt
https://register.epo.org/application?number=EP20189700
https://register.epo.org/ipfwretrieve?apn=IB.2010002808.W&lng=en
https://metale.pl/wiedza/miedz/rys-historyczny
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CZECHY
CO?

PIORUNOCHRON

KTO?

Prokop Davis

KIEDY?

1754 rok

Żaden piorun nie strzeli
Piorunochron, jak sama nazwa wskazuje, chroni przed piorunami. Jest to potoczna nazwa
instalacji odgromowej. Przeważnie składają się ze zwodów, przewodów odprowadzających,
przewodów uziemiających, zacisków pobierczych i uziomu.
Dziś piorunochron to jedno z podstawowych urządzeń montowanych na budynkach. Chociaż wynalezienie piorunochronu przypisuje się amerykańskiemu uczonemu Benjamonowi Franklinowi,
mało kto wie, że w tym samym okresie na podobny pomysł wpadł Europejczyk – czeski duchowny, a zarazem przyrodnik i naukowiec Prokop Divis. W 1754 roku to właśnie on jako pierwszy
zastosował konstrukcję wykorzystującą uziemienie.
Podstawą do stworzenia jego wynalazku była obserwacja. Duchowny z Czech spędził długie godziny na obserwacji piorunów i doszedł do wniosku, że pioruny to ładunki elektryczności. Jego
następną obserwacją było to, ze metale mogą łatwiej przyciągać ładunki elektryczne i mogą je
rozładować szybciej niż inne materiały. Pierwszy piorunochron, zwany przez samego konstruktora „maszyną pogodową” skonstruowany był z kilku metalowych klatek, szpikulcy, łańcucha wraz
z uziemieniem.
Niestety, o jego próbach pisano jedynie w kilku lokalnych gazetach, a sam wynalazek nie był entuzjastycznie przyjęty w gronie naukowców. Stąd naukowiec – duchowny zarzucił swoje zainteresowanie zjawiskami fizycznymi w pogodzie i skierował je ku muzyce. Jego opracowania na temat
elektryczności atmosfery zostały opublikowane po jego śmierci.
Jednak na tym nie kończą się przygody Divisa z elektrycznością – był też konstruktorem wynalazku
„denis d’or”, będącego prawdopodobnie pierwowzorem instrumentów elektrycznych.
Co ciekawe, pierwszy piorunochron w Polsce pojawił się dopiero w roku 1783 – zamontowano go
na ratuszu w Łowiczu. Następnie instalacji odgromowej doczekał się Wawel – w roku 1784.

Źródła:
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_odgromowa
https://pl.aleteia.org/2017/05/31/gdzie-powstal-pierwszy-piorunochron-na-plebanii/
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Czeskie ciekawostki:
1. Cukier w kostkach, 1842 rok
Wydaje się, ze cukier w kostkach jest z nami stosunkowo od niewielu lat. Jednak pierwsze kostki cukru zaczęto
produkować właśnie w Czechach. W roku 1842 Jakub Kryštof Rad – właściciel cukrowni wpadł na pomysł, jak
osłodzić życie swojej żonie – dla niej stworzył słodką nowość. Pierwsze kostki miały wymiary 1,5 cm. W roku
1843 ruszyła masowa produkcja, a sam cukierw kostkach opatentowano. Podobno bezpośrednią przyczyną, dla
której Rad wynalazł kostkę cukru było to, że jego żona skaleczyła się podczas oprawiania bryły cukru w domowej
kuchni.

2. Elastyczne soczewki kontaktowe, 1956 rok
Dzięki Czechom nie trzeba już nosić niewygodnych okularów, nawet jeśli ma się problemy ze wzrokiem. Czeski
naukowiec profesor Otto Wichterle, pochodzący z Prostějova, dokonał rewolucji w produkcji soczewek kontaktowych. Wcześniej soczewki były wykonywane ze szkła lub twardego, nieelastycznego plastiku. Profesor – prekursor chemii makromolekularnej pracował nad żelem hydrofilowym, który pomógłby w znalezieniu substancji
nadającej się na implanty oczu. Jednak ówczesny Minister Zdrowia zawiesił te badania, stąd prof. Wichterle
kontynuował je w swojej własnej pracowni i stworzył maszynę do produkowania żelowych soczewek kontaktowych. Niestety reżim komunistyczny sprzedał patent soczewek bez wiedzy wynalazcy, pozbawiając tym samym
samego wynalazcę jak i kraj znacznych zysków.

3. Nanowłókna, 2003 rok
Ten wynalazek jest akurat raczej młody. Nowoczesna technologia wytwarzania nanowłókien narodziła się w Libercu, na tamtejszym Uniwersytecie Technologicznym. Zespół badawczy kierowany przez profesora Oldřicha
Jirsáka urzeczywistnił pomysł powstania bardzo cienkich włókien, które widoczne są jedynie pod mikroskopem.
Materiały z nanowłókien są nieocenione w szczególności w medycynie – nie przepuszczają bakterii ani wirusów,
za to mogą przepuszczać tlen. Stąd stosuje się je m.in. do produkcji sztucznych naczyń krwionośnych. Ponadto
nanowłókna są użyteczne m.in. w branży lotniczej, przemyśle samochodowym i odzieżowym.

Źródła:
https://www.jobspin.cz/2016/04/top-10-of-the-czech-inventions/
https://www.visitczechrepublic.com/en-US/a570a890-6e12-4034-903f-f2a35157680a/article/n-czech-scientific-discoveries
https://tymrazem.pl/czeskie-wynalazki-o-ktorych-na-pewno-slyszeliscie/
https://praga-przewodnik.eu/news/co-czesi-dali-swiatu-czyli-czeskie-wynalazki-5
https://www.visitczechrepublic.com/pl-PL/a570a890-6e12-4034-903f-f2a35157680a/article/n-czech-scientific-discoveries
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DANIA
CO?

KLOCKI LEGO

KTO?

Ole Kirk Christansen

KIEDY?

1947 rok

Dobra zabawa dla małych i dużych
Klocki LEGO zna chyba każdy. Plastikowe klocki w różnych kolorach zyskały tysiące fanów na
całym świcie. Dobra zabawa niezależnie od wieku. Właśnie z tym wielu z nas kojarzy klocki
LEGO.
Pomysł na umilanie dzieciom wolnego czasu powstał w pracowni Ole Kirka Christansena – duńskiego przedsiębiorcy i cieśli. Imperium, jakim jest obecnie przedsiębiorstwo LEGO, miało swoje
początki w bardzo skromnym warsztacie. Historia rozpoczęła się od tragicznego pożaru warsztatu
Christansena. Aby zająć czymś swoje dzieci, duński cieśla wystrugał dla nich drewnianą kaczkę.
Zabawka zdobyła uznanie w okolicy, więc Christansen zaczął wyrabiać ich coraz więcej, z czasem
wymyślając nowe modele zabawek, aby nie wypaść z rynku. Jego przedsiębiorstwo działa od roku
1932, choć zabawki z tworzyw sztucznych zaczęło wytwarzać dopiero w roku 1947. Sukces przyniosło mu skonstruowanie klocków z odpowiednią kombinacją wypustek. Pierwsze klocki weszły
na rynek w 1949 roku. Nazwa klocków jest nieprzypadkowa – po duńsku jest to skrót od wyrażenia
„leg godt”, oznaczającego „baw się dobrze”.
Pierwszy rodzaj klocków wszedł na rynek w 1949, a patent na wynalazek uzyskano w roku 1958.
Ciekawostką jest, że klocki produkowane po roku 1957 mają standardową budowę – oznacza to,
że miliony produkowanych klocków można ze sobą łączyć, bez względu na serię. Zestawy klocków
umożliwiają budowę różnych form – domów, zwierząt, postaci, samochodów. Przedsiębiorstwo
stopniowo rozwijało swój asortyment – w latach 70. dodano także figurki postaci – tzw. ludzika
LEGO.
Klockami LEGO od lat bawią się dzieci i dorośli. Sporą fantazją wykazał się James May z Wielkiej Brytanii, który w roku 2009 postanowił wybudować prawdziwy dom z klocków LEGO. Warto
wspomnieć, że ten niecodzienny obiekt posiadał wszystko, co dom mieć powinien – łazienkę, toaletę i łóżko. Czy ktoś chciał w nim zamieszkać? Nie wiadomo…

Źródła:
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Duńskie ciekawostki:
1. Witamina K, 1929 rok
Dziś dobrze wiemy, że jeśli ktoś cierpi na zaburzenia krzepnięcia krwi, to w organizmie tej osoby brakuje witaminy K, a wszystko dzięki odkryciu, którego przypadkiem dokonał wraz ze swoim zespołem pracowników duński
biochemik Henrik Dam w 1929 roku. Prowadząc badania metabolizmu steroli u kurcząt zauważył, że cierpią one
na chorobę charakteryzującą się wydłużonym czasem krzepnięcia krwi oraz zwiększoną tendencją do krwawień.
Powiązał to z niedoborem pewnej substancji, którą Henrik Dam wyizolował 10 lat później z lucerny i nazwał witaminą K. Za jej odkrycie otrzymał w 1943 r. Nagrodę Nobla.

2. Telegrafon, 1898 rok
Nazwa telegrafon współcześnie nie wzbudza żadnych konkretnych skojarzeń. Urządzenie to stanowiło prototyp magnetofonu, w którym na początku XX w. zastosowano mechanizm zapisu magnetycznego wykorzystany
pierwszy raz w 1898 roku właśnie w telegrafonie przez technika Valdemara Poulsena. Mimo że telegrafon Poulsena był dość zawodny mechanicznie, a nagrania odtwarzane z niego miały niską jakość dźwięku, to niewątpliwie wynalazek ten wpłynął na dalszy rozwój urządzeń fonicznych. Już w 1905 r. amerykańska firma odkupiła
prawa patentowe i stworzyła w oparciu o telegrafon własne urządzenie – dyktafon.

Źródła:
https://www.odzywianie.info.pl/przydatne-informacje/artykuly/art,historia-witamin-czyli-jak-i-gdzie-je-odkryto.html
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2413724,Telegrafon-Tak-121-lat-temu-nazywal-sie-prototyp-magnetofonu
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ESTONIA
CO?

SKYPE

KTO?

Ahti Heinla, Priit Kasesalu, i Jaan Tallinn

KIEDY?

ok. 2000 roku

Cyfrowy świat Estończyków
Tym razem Estończycy zaproszą nas do świata IT. Skype to narzędzie w formie aplikacji i programu, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie rozmów, także tych z użyciem wideo. Szacuje się, że Skypem posługuje się ok. 300 milionów ludzi. Co ciekawe, nazwa programu stała
się tak popularna, że weszła do niektórych języków, jako czasownik oznaczający rozmawianie
przez kamerę.
Mało kto wie, że Estonia stała się wzorem państw europejskich, jeśli mówi się o informatyzacji
usług publicznych oraz e-administracji.
Cała historia komunikatora rozpoczęła się na początku 2000 roku. Twórcami komunikatora byli
Niklas Zennström i Janus Friis – pochodzący ze Szwecji i Danii przedsiębiorcy, Wraz z zespołem
programistów z Tallina – Ahti Heinla, Priit Kasesalu, i Jaan Tallinn. Skype to oprogramowanie z wykorzystaniem technologii przetwarzania danych w chmurze. Dodatkowo, poza wideorozmowami
pomiędzy użytkownikami oprogramowania, Skype umożliwia połączenia z numerami telefonów
komórkowych i stacjonarnych. Program jest też wyposażony w funkcję czatu, a także można
poprzez niego przesłać pliki.
Sukces komunikatora był zauważalny już chwilę po wprowadzeniu go na rynek – program udostępniono użytkownikom latem, a już jesienią korzystało z niego 100 000 użytkowników.
Pierwsza wersja Skype’a została wydana 29 sierpnia 2003 roku, a już w roku 2005 Skype zawarł
umowę z polskim portalem Onet.pl. Sześć lat później przedsiębiorstwo zostało przejęte przez Microsoft Corporation, stając się tym samym głównym oprogramowaniem do komunikacji stosowanym w komputerach z systemem Windows.
Ogromną zaletą tego komunikatora było proste korzystanie – wystarczyły mikrofon i słuchawki
oraz zainstalowanie programu na komputerze.

Źródła:
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https://estonianworld.com/knowledge/top-10-gadgets-developed-estonian-universities/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skype
https://www.ideoforce.pl/akademia/skype-historia-idea-wzloty-upadki-wyzwania-popularnosc,485.html
https://www.visitestonia.com/en/why-estonia/top-estonian-technologies-changing-the-world

FINLANDIA
CO?

ODBLASKI DLA PIESZYCH

KTO?

Arvi Lehti

KIEDY?

lata 50-te XX wieku

Pieszy bezpieczny na drodze
Odblaski przydają się każdemu i są nieodzownym elementem wyposażenia dziecięcej wyprawki szkolnej, bagażu podczas wycieczki pieszej, czy rowerowej. To właśnie dzięki Finom
możemy dbać o swoje bezpieczeństwo na drodze stosując odblaski.
Finlandia to kraina śniegu i bardzo długich wieczorów. Nic dziwnego, że Finowie wymyślają wiele
rozwiązań, które są użyteczne, szczególnie w porze jesienno-zimowej.
Jednym z fińskich wynalazków są odblaski dla pieszych. Ich wynalezienie przypisuje się fińskiemu
rolnikowi Arvi Lehti w latach 50. XX wieku, pochodzącemu z małego miasteczka Perttleli na
zachodzie Finlandii. W jego zamiarze odblaski nie do końca miały służyć pieszym – początkowo
Lehti zastosował je do oznakowania wozów konnych. Konstrukcja była prosta – dwie sklejone ze
sobą taśmy odblaskowe przypięte agrafką – oto pierwszy odblask. Były jednak ciężkie i nieporęczne, więc nie zyskały uznania wśród pieszych.
Pomysł Arviego trafił jednak na bardzo podatny grunt – dzięki temu pomysłowi zarówno Arvi jak
i jego syn Taisto mogli założyć firmę. Talousmuovi Oy, która przekształciła się później w TALMU
zaczęła produkować odblaski i to stało się podstawą jej rozwoju. W latach 70 unowocześniono
produkcję, dzięki czemu można było produkować odblaski w różnych kształtach. Najbardziej klasycznym wzorem stał się płatek śniegu, zaprojektowany przez Kalervo Suomela – jego produkcja
zaczęła się w roku 1973. Dziś zna je nie tylko każdy Fin – charakterystyczne płatki śniegu były
eksportowane do Szwajcarii, Japonii i niektórych krajów afrykańskich.
Do dziś w Finlandii noszenie odblasków jest obowiązkowe.

Źródła:
https://www.finnstyle.com/inventions.html
https://www.momondo.pl/discover/fakty-o-finlandii
https://www.spcc.pl/node/12559
https://safetyreflector.fi/story
https://www.rmfclassic.pl/informacje/Obraz,12/Co-wymyslili-Finowie,33942.html
https://www.foreignersinfinland.fi/post/the-great-finnish-invention-that-promotes-safety
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Fińskie ciekawostki:
1. Ksylitol, lata 40-te XX wieku
Ksylitol to substancja słodząca, łudząco podobna do cukru, ale wytwarzana z kory brzozy. Jej zastosowanie
w przemyśle spożywczym jest coraz szersze, głównie ze względu na właściwości – ma niski indeks glikemiczny, co
oznacza, ze mogą go spożywać osoby cierpiące na cukrzycę. Dodatkowo nie działa szkodliwie na szkliwo zębów.
Ksylitol został odkryty w zasadzie przez przypadek. Podczas II wojny światowej Finlandia pogrążyła się w kryzysie
– głównie ze względu na konieczność zakupu sprzętu wojskowego do walki z ZSRR. Ze względu na brak cukru,
szukano innych rozwiązań. Ksylitol zyskał popularność w Finlandii w latach 70-tych XX wieku, kiedy zauważono
jego właściwości przeciwpróchnicze. W rezultacie opracowano gumę do żucia z ksylitolem.

2. Opony zimowe, 1934 rok
Jeśliby się zastanowić nad pochodzeniem opon, to można by powiedzieć, że te pierwsze pochodzą z Mezopotamii – już ok. 3,5 tys. Lat temu – już wtedy koła zaczęto powlekać skórą. Pierwszą oponę – jako wyrób z gumy
– wynalazł Charles Goodyear, a Robert Wiliam Thomson opatentował pomysł nadmuchiwanej gumy w 1845.
Jednak opony zimowe to typowo fiński wynalazek – ze względu na surowy klimat tego kraju, wielu kierowców
było zmuszonych do zakładania łańcuchów. Pierwsze „zimówki” były przeznaczone dla samochodów ciężarowych – firma Nokian Kelirengas, dzięki pracom Augusta Kelhu i Erika Sundqvista, wprowadziła je do sprzedaży
w roku 1934. Wynalazek odpowiadał na potrzeby ówczesnego rynku – w Finlandii wówczas stan dróg był niezbyt
dobry, a transport konny zaczęto coraz częściej zastępować samochodowym. Początkowo opony zimowe, po
fińsku nazywane były „oponami pogodowymi”. Opony okazały się sukcesem i dwa lata później zostały one wprowadzone do powszechnej sprzedaży, także dla samochodów osobowych. Innowacyjność wynalazku polegała na
wyposażeniu opony w zupełnie nowy wzór bieżnika, gwarantujący lepszą przyczepność na drodze. Od roku 1978
jazda na oponach zimowych jest w Finlandii obowiązkowa.

Źródła:
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https://sante.pl/jedz-zdrowo/ksylitol-alternatywa-dla-cukru/
https://www.theguardian.com/world/2018/feb/12/finlands-10-great-innovations
https://moto.wp.pl/historia-opony-zimowej-6068474418147969a
https://www.nokiantyres.pl/o-firmie/o-nas/historia/ponad-80-lat-od-wynalezienia-opony-zimowej/jak-powstala-pierwsza-na-swiecie-opona-zimowa/

FRANCJA
CO?

STETOSKOP

KTO?

Rene Theophile Hyacinthe Laennec

KIEDY?

1816 rok

Francuska idea podstawowego wyposażenia lekarza
Któż z nas nie zna stetoskopu? Wszak to pierwszy przyrząd, którego używa lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podczas wizyty, aby osłuchać nasze serce i płuca. Jego wynalezienie
przyczyniło się do ogromnego postępu w diagnostyce medycznej i znacząco wpłynęło zarówno na komfort lekarzy jak i pacjentów, ponieważ wcześniej osłuchiwanie odbywało się bezpośrednio – poprzez przystawienie ucha do klatki piersiowej pacjenta.
Pomysł na stetoskop narodził się u Rene Laenneca podczas wrześniowego spaceru w 1816 r.
Zaobserwował wtedy dzieci, które wysyłały sobie sygnały za pomocą długiego kawałka z litego
drewna i szpilki. Jedno z dzieci przystawiało ucho do końcówki drewna i słyszało wzmocniony
dźwięk szpilki drapiącej po jego przeciwnej stronie. Jeszcze w tym samym roku Laennec został wezwany do pacjentki, ale ze względu na płeć, wiek i pulchne kształty, wolał uniknąć bezpośredniego
osłuchiwania. Przypomniał sobie jednak zabawę dzieci i postanowił użyć do osłuchiwania zwiniętej w rulon kartki papieru. Jeden koniec przyłożył do klatki piersiowej pacjentki, a do drugiego
końca przyłożył ucho. Okazało się, że dźwięk bicia serca był dużo czystszy i bardziej wyraźny niż
przy osłuchiwaniu metodą bezpośrednią, a rulon z kartki papieru był pierwszym prowizorycznym
urządzeniem do osłuchiwania.
Sukces osłuchiwania przy użyciu kartki papieru skłonił do skonstruowania solidnego narzędzia do
osłuchiwania. Laennec spędził następne 3 lata testując różne rodzaje materiałów do produkcji
rurek, doskonaląc swój projekt i osłuchując nim klatki piersiowe pacjentów z zapaleniem płuc. Po
dokładnych eksperymentach zdecydował się na pustą rurkę drewnianą o średnicy 3,5 cm i 25 cm.
Urządzeniu nadał nazwę stetoskop od greckich słów stethos – klatka piersiowa oraz skopos – obserwator. Był to pierwszy prawdziwy stetoskop, a drewniane stetoskopy były używane do drugiej
połowy XIX wieku.
W 1819 roku Laennec opublikował także książkę „ De l’Auscultation Médiate ou Traité du Diagnostic des Maladies des Poumons et du Coeur”, w której opisał dokładnie swoje doświadczenia
związane z osłuchiwaniem za pomocą stetoskopu. Stała się ona ważnym dziełem z dziedziny medycyny, a samo wynalezienie stetoskopu odmieniło oblicze medycyny.

Źródła:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1570491/
Scherer John R., tłum. Święcicka Agnieszka, Przed obrazowaniem serca metodą rezonansu magnetycznego: Rene
Laennec (1781–1826) i wynalezienie stetoskopu „Folia Cardiologica Excerpta” t.3, 2008, nr 8–9, s. 432–434. (dostęp: file:///C:/Users/Judyta/AppData/Local/Temp/23783-29895-1-PB.pdf )
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Francuskie ciekawostki:
1. Kinematograf, 1895 rok
Chyba wszyscy lubimy chodzić do kina. Nie byłoby dzisiejszego kina, gdyby nie wynalazek francuskich braci Augusta Marie Louisa i Louisa Jeana Lumière. – kinematografu. Podstawą dla ich prac nad kinematografem stał
się zakupiony przez braci kinetoskop Tomasza Edisona. Udało im się wprowadzić kilka udogodnień, m.in. ostrzejszy obraz i zmniejszenie wagi urządzenia. Rewolucyjną zmianą w porównaniu do kinetoskopu, było umożliwienie
oglądania obrazu wielu widzom. Aby uzyskać płynność obrazu, należało cały czas przewijać taśmę ze zdjęciami.
W tym celu bracia Lumière zastosowali stopkę – element maszyny do szycia. Pierwszy kinematograf wyświetlał
16 klatek na sekundę, a napędzany był ręczną korbką. Patent na swój wynalazek otrzymali 13 lutego 1895
roku. Na projekcję pierwszego filmu nie trzeba było czekać długo – dziesięć miesięcy później pierwszy film braci
Lumière obejrzało 35 osób – „Wyjście robotników z fabryki” ukazywało codzienne życie. Choć wynalezienie kinematografu przypisywane jest Francuzom, warto wspomnieć, że do rozwoju kinematografii przyczynił się również
Polak – Kazimierz Prószyński. – twórca pleografu oraz przenośnej kamery ręcznej.

2. Inkubator, 1891 rok
Pomysł na inkubator pojawił się już ok. 400 lat p.n.e. w starożytnych Chinach oraz Egipcie. Mało kto wie jednak, jakie było jego pierwotne przeznaczenie. Dawniej inkubatorem określano przeważnie miejsce lub specjalnie
ogrzewane i wentylowane pomieszczenie do wylęgu piskląt. To, jak wiele zastosowań może mieć jeden pomysł,
ukazali francuscy lekarze Pierre Budin i Etienne Stephane Tarnier. To właśnie oni uchodzą za konstruktorów
pierwszego w świecie prototypu inkubatora dla niemowląt – dokonali tego w roku 1891. Pierwsze inkubatory dla
niemowląt były drewniane – w środku znajdowała się zazwyczaj kołyska, a pod nią – ogrzewane zbiorniki wody.
Już w tym czasie udało się przy pomocy inkubatorów ratować dzieci ważące mniej niż 2 kg. Niestety, w tym
czasie wynalazek Tarniera i Budina nie cieszył się uznaniem wśród lekarzy. Inkubatory promował także dr Martin
Couney – w roku 1903 w celu propagowania nowego urządzenia organizował pokaz na Coney Island w Nowym
Jorku, podczas którego prezentował działanie inkubatorów na wcześniakach. Inkubatory znalazły powszechne
zastosowanie w szpitalach dopiero w roku 1939.

Źródła:
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Kinematograf
https://www.focus.pl/artykul/kinematograf-czyli-poczatki-kina-krotka-historia-wynalazku-i-ciekawostki
https://histmag.org/Jak-bracia-Lumiere-opatentowali-kinematograf-5172
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/10/24/wylegarnie-dzieci-doktora-inkubatora-za-25-centow-pokazywal-gapiom-wczesniaki-iuratowal-tysiace-z-nich-przed-pewna-smiercia/
https://pl.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Tarnier

GRECJA
CO?

PNEUMATYKA

KTO?

Ktesibios z Aleksandrii

KIEDY?

III w. p.n.e.

Siła w powietrzu
Pneumatyka to jak na wynalazek temat dość ogólny. Jednak bez niej wiele wynalazków wcale
by nie powstało. Pneumatyka to nic innego jak nauka o sprężystości powietrza, należąca formalnie do inżynierii mechanicznej. Zajmuje się konstruowaniem urządzeń, w których energia
i sterowanie następuje przy użyciu sprężonego powietrza.
Za ojca pneumatyki uważa się greckiego matematyka, konstruktora i wynalazcę Ktesibiosa z Aleksandrii. Niestety żadne z jego autorskich źródeł nie przetrwało do czasów współczesnych, niewiele
też wiadomo o jego życiu. Był prawdopodobnie synem fryzjera i początkowo również pracował
w tym zawodzie. Potem pracował w Muselonie w Aleksandrii – odpowiedniku współczesnych instytucji naukowych.
Jednak dzięki pismom Filona z Bizancjum, Herona i Witruwiusza znamy chociaż część jego prac.
Oprócz badań nad sprężonym powietrzem, grecki wynalazca był także konstruktorem zegara
wodnego, którego działanie opierało się na przepływie wody.
Ponadto Ktesibiosowi przypisuje się także wynalezienie pompy tłoczącej, która służyła jako podstawa do skonstruowania w późniejszych czasach sikawki strażackiej. Pompa tłocząca dała początek także organom wodnym, których skonstruowaniem także zajął się grecki matematyk. Była ona
podstawą ich napędu, umożliwiając utrzymanie w nich stałego ciśnienia a same organy stały się
prekursorem organów średniowiecznych.

Źródła:
https://www.kochajacgrecje.pl/2019/12/14/wynalazki-starozytnych-grekow/
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Ktesibios;3928496.html
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazcy/50-k/904-ktesibios
https://encyklopedia.naukowy.pl/Ktesibios
https://en.wikipedia.org/wiki/Ctesibius
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Greckie ciekawostki:
1. Budzik, V/IV wiek p.n.e.
Bez niego nasze życie byłoby zdecydowanie piękniejsze. Budzik – bo o nim mowa – także zawdzięczamy Grekom.
Jego wynalezienie przypisuje się Platonowi. Ówczesnym budzikom było jednak daleko do tych obecnych – ich
funkcjonowanie opierało się na zasadzie działania zegara wodnego, w którym przez mały otwór, o określonej
godzinie, uchodziło powietrze wypierane przez wodę, dając dźwięk podobny do organów.

2. Ogień grecki, 674 rok
Nazwa brzmi tajemniczo, ale już wyjaśniamy – ogień grecki to nazwa łatwopalnego środka – mieszanki saletry,
oleju lub ropy naftowej, smoły, soli kamiennej, żywicy i wapna palonego, choć dokładne proporcje do dziś nie
są znane. W starożytnej Grecji dokładna receptura owiana była tajemnicą – głównie ze względu na to, że ogień
grecki był stosowany w bitwach. Jego pierwsze zastosowanie datuje się na rok 674 podczas oblężenia Konstantynopola, a za jego wynalazcę uważa się Kalinnikosa z Helipolis. Według wielu historyków, ogień grecki mógł być
pierwowzorem substancji znanej obecnie jako napalm. Mieszankę stosowano poprzez ręczne syfony, rury (na
kształt miotaczy ognia) lub z wykorzystaniem katapult.

3. Badanie cytologiczne, 1917 rok
Badania cytologiczne ratują życie. Badanie polega na pobraniu wymazu komórkowego w obrębie tarczy i kanału
szyjki macicy. Dzięki niemu można dowiedzieć, czy np. u pacjentki nie rozwija się nowotwór. Człowiekiem, który
uratował miliony kobiet był Grek – George (Jorgos) N. Papanicolaou. W 1913 roku wyemigrował do Stanów,
gdzie rozpoczęła się jego kariera naukowa. Już w wieku 17 lat studiował medycynę w Atenach, a następnie podjął
studia przyrodnicze w Niemczech. Rewolucyjnego odkrycia dokonał na emigracji. Kierowany chęcią określenia
zasad determinacji płci, przeprowadzał eksperymenty na świnkach morskich i na nich dokonywał pierwszych
wymazów, nie do końca zdając sobie sprawę, że tego typu badanie może tez posłużyć w medycynie.

Żródła:
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https://greekreporter.com/2021/09/10/10-things-you-use-everyday-thanks-to-the-ancient-greeks/
https://en.wikipedia.org/wiki/Alarm_clock#History
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogie%C5%84_grecki
https://wielkahistoria.pl/ogien-grecki-najgrozniejsza-bron-sredniowiecza/
https://enel.pl/enelzdrowie/zdrowie-dla-ciebie/czym-jest-cytologia
https://www.focus.pl/artykul/george-n-papanicolaou-czowiek-ktry-wynalaz-cytologi

HISZPANIA
CO?

LIZAKI CHUPA CHUPS

KTO?

Enric Bernat

KIEDY?

1958 rok

Dla każdego coś słodkiego
Cukierki – słodycze wytwarzane z roztopionego cukru, karmelu, czekolady i innych pyszności.
Znane były już od czasów starożytnych. Starożytnym życie umilały drażetki z roztopionego
cukru, często zawierające aromatyczne komponenty, jak np. anyż czy imbir.
Sporo czasu jednak upłynęło, zanim wynaleziono lizaki – taki pomysł miał Hiszpan, pochodzący z Katalonii – Enric Bernat. Widok umorusanych dzieci jedzących słodycze zdecydowanie nie
podobał się Hiszpanowi. Zastanawiając się, w jaki sposób ułatwić dzieciom jedzenie słodyczy postanowił po prostu stworzyć cukierka na patyku. Pierwszy Chupa Chups pojawił się na rynku
w roku 1958. Smaki, które jako pierwsze zostały wprowadzone na rynek okazały się być szczęśliwą
siódemką: truskawka, pomarańcza, cytryna, truskawka ze śmietaną, czekolada z wanilią, kawa ze
śmietaną oraz mięta zagwarantowały sukces. Dziś, jak podaje koncern, najlepiej sprzedają się lizaki
o smaku truskawkowym i truskawkowo-śmietankowym.
Choć pierwotnie lizaki zostały nazwane od kształtu piłki, ich obecna nazwa wzięła się z popularną
piosenką dla dzieci Chups. W oryginale zatem Chupa Chups oznacza „liż Chupsa”. Ciekawostką jest
także historia związana z logo firmy. Od wprowadzenia na rynek lizaki były bardzo dobrze przyjęte,
co zachęciło przedsiębiorstwo do prowadzenia kampanii reklamowej. Jednak początkowe logotypy były mało atrakcyjne wizualnie. W roku 1969 świat ujrzał nowe logo – zaprojektowane przez
słynnego malarza Salvadora Daliego, swoim kształtem nawiązujące do czerwono-żółtej stokrotki.
Jak na malarza wielkiego formaty przystało, Dali nie chciał, aby jego dzieło było gniecione – stąd
znana wszystkim metoda paskowania, która umożliwia zamieszczenie logo w widocznym miejscu.
Logo Daliego było modyfikowane, ale sama koncepcja przetrwała aż do dziś.
Dziś na rynku lizaki te są dostępne w ponad 100 smakach.
Co ciekawe, sukces lizaków jest tak ogromny, że wpisał się już na dobre w codzienne życie. Nawet
do tego stopnia, że jedna z ekspedycji naukowych, odkryty na Morzu Arktycznym gatunek gąbek
nazwała właśnie Chupa Chups.

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chupa_Chups
https://costablanca24.pl/60-lat-lizakow-chupa-chups/
https://brandingmonitor.pl/logostoria-chupa-chupsa/
https://www.chupachups.co.uk/our-story
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Hiszpańskie ciekawostki:
1. Współczesny design gitary klasycznej, lata 80. XIX wieku
Gitara klasyczna jest instrumentem znanym od dawien dawna, ale w obecnym kształcie znamy ją od drugiej połowy XIX wieku, kiedy to hiszpański lutnik i gitarzysta Antonio Torres Jurado zaczął budować własne gitary. Opierał się przy tym na innowacjach wprowadzonych przez innych – łącząc je ze sobą stworzył pierwowzór gitary
klasycznej, który okazał się lepszy od swoich poprzedników zarówno pod względem wyglądu jak i wydawanego
dźwięku. Zrewolucjonizowało to hiszpańską, a następnie światową szkołę konstruowania gitar. Jego model gitary
stał się wzorem dla wszystkich nowoczesnych gitar klasycznych produkowanych na całym świecie i tak pozostaje
do dnia dzisiejszego.

2. Skafander kosmiczny, 1935 rok
Podróże kosmiczne stały się rzeczywistością, ale nie są tak proste jak chociażby podróż samolotem z Europy na
inny kontynent. Astronauci przygotowują się do takich podróży bardzo długo i muszą też być zabezpieczeni za
każdym razem, kiedy przebywają w przestrzeni kosmicznej poza statkiem kosmicznym. Podstawowym elementem ochronnym jest wtedy skafander kosmiczny. Niewielu wie jednak, że prototyp takiego skafandra zaprojektował hiszpański inżynier Emilio Herrera w 1935 roku. Skafander miał być wykorzystany jako zabezpieczenie przed
zimnem, ciśnieniem i promieniowaniem dla pilota misji badania stratosfery, jednak nie doszła ona do skutku.
Trzydzieści lat później prototyp Herrery zainspirował NASA i posłużył za wzór dla skafandrów kosmicznych wykorzystanych m.in. przez załogę misji Apollo 11.

3. Mop, 1956 rok
Mop to jedno z tych urządzeń, które znajduje się w każdym domu. Dziś możemy wybrać spośród wielu rodzajów
mopów, ale nie zawsze mycie podłóg było tak łatwe. Na pojawienie się pierwszego mopa podobnego do tych,
które znamy obecnie trzeba było czekać aż do 1956 roku. Wynalazca współczesnego mopa, Manuel Jalón Corominas, przyglądał się w latach 50. sprzątaniu hangarów w USA, co zainspirowało go do skonsturuowania urządzenia umożliwiającego sprawne mycie podłóg. Skonstruował zatem mopa składającego się z trzech elementów:
miotły, pasków bawełny i wiadra wyposażonego w rolki do wyciskania wody napędzane pedałami.

Źródła:

22

https://www.pb.pl/pierwszy-mop-na-swiecie-zostanie-sprzedany-na-aukcji-789659
https://spanishinventors.weebly.com/the-mop.html
https://www.bbvaopenmind.com/en/science/leading-figures/emilio-herrera-the-spaniard-who-invented-the-space-suit/
https://classicalguitarmagazine.com/from-the-archives-a-200th-birthday-appreciation-of-luthier-antonio-de-torres/
https://classicalguitarmagazine.com/from-the-archives-a-200th-birthday-appreciation-of-luthier-antonio-de-torres/

IRLANDIA
CO?

FOTEL KATAPULTOWY

KTO?

Sir James Martin

KIEDY?

1946 rok

Bezpieczeństwo w przestworzach
Nawet w filmach wyrzut pilota z kabiny wygląda imponująco. Fotel katapultowy służy do
wyrzucania pilota z kabiny podczas awarii samolotu. Zawdzięczamy Irlandczykowi – sir James’owi Martinowi.
Historia fotela katapultowego, jako wynalazku jest długa i zawiła. Działania wojenne podczas
II wojny światowej wymuszały na naukowcach i inżynierach z wielu państw opracowywanie projektów coraz to nowych sposobów ewakuacji pilotów z samolotów. Pierwsze fortele wyrzucane
były już opracowane w Niemczech w 1938 roku, następnie pracowano nad nimi w Szwecji i Stanach Zjednoczonych.
Obecną formę fotela katapultowego opracował jednak irlandzki inżynier sir James Martin. Wspólnie z pilotem i swoim przyjacielem – kapitanem Valentinem Backerem stworzył firmę zajmującą
się konstruowaniem i produkcją samolotów. Niestety w roku 1942 miał miejsce tragiczny wypadek
– kapitan Backer leciał prototypem samolotu MB3 i na skutek awarii silnika musiał wykonać awaryjne lądowanie, podczas którego zginął. Wypadek przyjaciela dogłębnie wstrząsnął sir Martinem,
który resztę prac poświecił na prace nad bezpieczeństwem pilotów.
Pierwszy typ fotela katapultowego miał wiele zalet – mógł być regulowany i dostosowywany do
wzrostu pilota, specjalny ekran chronił twarz pilota przed powietrzem, a jego forma umożliwiała
lepsze dociśnięcie pleców do oparcia fotela. Następnie prowadzono prace nad zautomatyzowaniem systemu katapultowania.
Pierwsza próba z wystrzeleniem człowieka z innowacyjnym fotelem firmy Martin-Backer odbyła
się w roku 1964 na wysokości ok. 3 km i prędkości 676 km/h. Od tego momentu fortele zaczęto
montować we wszystkich samolotach wojskowych, jak również w prototypach. Skuteczność foteli
katapultowych była poddawana, aż 16 próbom testowym.
Według szacunków firmy Martin Backer, fotele katapultowe od momentu wprowadzenia na rynek
uratowały życie ponad 7500 pilotom.

Źródła:
https://www.thinkbusiness.ie/articles/10-world-changing-irish-inventions/
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Martin_(engineer)
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https://martin-baker.com/about/history-founders/
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LITWA
CO?

CZARNA PASTA DO ZĘBÓW

KTO?

Przedsiębiorstwo UAB BIOK laboratorija

KIEDY?

2012 rok

Białe zęby? Tak! Dzięki czarnej paście z Litwy
Pasta do zębów – dziś zdecydowanie nie wyobrażamy sobie bez niej życia. Pasta do zębów,
w takiej formie, w jakiej ją znamy, po raz pierwszy trafiła na rynek już w roku 1896, dzięki firmie „Colgate & Company”, która wprowadziła ten produkt do masowej sprzedaży. Laur
pierwszeństwa przypada jednak starożytnym Egipcjanom – odpowiednikiem pasty do zębów
był proszek do zębów – wytwarzany ze sproszkowanych kopyt i skorupek jaj z dodatkiem ziół.
Przełomem na rynku past do zębów jest udoskonalenie receptury przez litewskie przedsiębiorstwo UAB BIOK laboratorija. Litwini wprowadzili czarną pastę na rynek w roku 2012 do masowej
sprzedaży. Czarna pasta to mieszanka naturalnych składników (np. rumianku, goździków, zielonej
herbaty i wielu innych) i substancji myjących. Fenomen czarnej pasty polega na tym, że zawiera
węgiel, który przyczynia się do wybielania szkliwa. Dzięki temu zęby nie są narażone na ścieranie,
czy też działanie szkodliwych wybielaczy.
Sukces Litwinów można zobaczyć na całym świecie – obecnie czarna pasta do zębów jest sprzedawana na całym świecie. Czarna pasta sprawiła, że wiele przedsiębiorstw zaczęło dodawać aktywny węgiel do swoich produktów kosmetycznych, także tych, które nie są stosowane do higieny
jamy ustnej. Czarna pasta to także sukces gospodarczy – z Litwy jest eksportowana do 35 krajów.
Litewska czarna pasta jest także bardzo ekologiczna – z myślą o środowisku, jej skład zawiera od
ok. 90–98% składników naturalnych.
Dodatkowo, przedsiębiorstwo UAB BIOK laboratorija opracowało w 2017 roku recepturę na bezalkoholowy płyn do płukania ust – także w oparciu o recepturę wykorzystującą aktywny węgiel
– transparentna ciecz zmienia się w czarną po wstrząśnięciu. Ot, cała magia chemii…

Źródła:
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JE S ZC ZE WIĘCE J ODKRYĆ I W YNAL A ZKÓW

Litewskie ciekawostki:
1. System rejestracji historii pojazdów, 2018 rok
Carvertical to litewskie przedsiębiorstwo, które na rynek pojazdów wprowadziło jedno z bardziej nowatorskich
rozwiązań – system rejestracji historii pojazdów. Innowacja, choć bardzo młoda, bo wprowadzona dopiero
w 2018 roku zyskała wielu zwolenników na całym świecie. System jest oparty na technologii blockchain, czyli zapisu informacji w następujących po sobie blokach, tak aby tworzyły nierozerwalny łańcuch. Dzięki temu, kupując
auto, konsument może sprawdzić informacje o stanie pojazdu, szkodach, kraju rejestracji i archiwalnych zdjęć.

2. Opaska dla dzieci przeciw utonięciom
Opaska ta opracowana przez firmę Smartmedic wraz z Uniwersytetem Technologicznym w Kaunas z Litwy przeznaczona jest do ratowania i ochrony życia dzieci podczas pływania. Opaskę zakłada się dziecku na szyję – w razie zetknięcia opaski z wodą, uwalnia ona w ciągu 3–4 sekund dmuchane poduszki bezpieczeństwa tak, aby woda
nie dostała się w okolice twarzy dziecka. W przypadku, gdy wpadnie ono pod wodę, poduszki pomogą w wypłynięciu. Wynalazek jest bezpieczny i jednocześnie nieuciążliwy; opaska waży tyle co smartfon.

Źródła:
https://www.carvertical.com/pl/o-nas
https://mita.lrv.lt/uploads/mita/documents/files/leidiniai/a_guide_to_lithuanian_innovations_2019.pdf
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LUKSEMBURG
CO?

INNOWACYJNA PODŁOGA DLA SENIORÓW

KTO?

Przedsiębiorstwo Tarkett

KIEDY?

brak danych

Bezpieczeństwo seniorów na pierwszym miejscu
W Luksemburgu raczej próżno szukać bardzo klasycznych wynalazków. Jednak ten mały kraj
w samym środku Europy jest bardzo innowacyjny. Dzięki innowacjom powstała m.in. FloorInMotion Care.
Społeczeństwo w wielu krajach europejskich jest coraz starsze. W związku z tym potrzeba ułatwienia im codziennych czynności jest podstawą do wymyślania nowych rozwiązań i wprowadzania ich
do produktów codziennego użytku. Takim właśnie rozwiązaniem jest FloorInMotion Care. Produkt
powstał z myślą o osobach starszych, jak również o ich opiekunach oraz o osobach niezdolnych do
samodzielnej egzystencji.
Innowacja polega na wprowadzeniu czujników pod podłogę z winylu lub linoleum. Czujniki połączone są ze sobą przewodami, umożliwiającymi przesył informacji. Całość sieci czujników połączona jest z systemem monitorującym, który może być obsługiwany ze smartfona lub komputera.
System inteligentnej podłogi umożliwia opiekunom i asystentom osób starszych monitorowanie
ich aktywności w czasie rzeczywistym przez całą dobę. System jest też wyposażony w funkcje
alarmowania, w razie, gdyby senior uległ wypadkowi, np. na skutek upadku.
Cały system czujników wbudowany jest pod podłogą, co umożliwia dyskrecję i nie powoduje konieczności zakładania żadnych urządzeń lokalizacyjnych na osoby, które znajdują się pod opieką.
Dodatkowo system reaguje na nacisk – w przypadku, gdy senior musi wstać i chce iść gdzieś
w nocy, system aktywuje ścieżkę ze światłem LED.
Innowacyjny system wdrożono m.in. w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.

Źródła:
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ŁOTWA
CO?

MINI APARAT MINOX

KTO?

Walter Zapp

KIEDY?

1936

Być jak szpieg
Chyba każdy marzył kiedyś o byciu szpiegiem. A jak wiadomo, w zawodzie szpiega miniaturowy aparat jest bardzo przydatny. Jest mały, poręczny, a przede wszystkim łatwy do schowania.
Na pomysł takiego wynalazku wpadł łotewski wynalazca Walter Zapp.
Wynalezienie miniaturowych aparatów MINOX zawdzięczamy łotewskiemu wynalazcy –
Walterowi Zappowi. Choć był on w dużej mierze samoukiem, wynalazł wiele usprawnień w dziedzinie fotografii. Jednym z nich było właśnie wynalezienie mini aparatu – prace nad nim rozpoczęły się już we wczesnych latach 30 ubiegłego wieku, a pierwszy egzemplarz wyprodukowano
w 1936 r. przez łotewskie przedsiębiorstwo VEF. Aparaty „szpiegowskie” produkowano przez prawie cały okres wojny – do 1943 roku. Podczas II wojny światowej, mimo trudnej sytuacji, jaka
panowała wtedy na Łotwie –szczególnie napady Nazistów i Sowietów, produkcja aparatów nadal
miała miejsce – często służyły jako prezent dla oficerów lub jako wyposażenie służb. Po wojnie
konstrukcja aparatu została dopracowana, a produkcję przeniesiono do Niemiec – pod koniec
1945 roku Zapp założył firmę MINOX wraz z Richadem Jürgensenem. Co ciekawe, początkowe
koszty produkcji mini-aparatów były bardzo wysokie, przez co produkt ten postrzegano jako bardzo luksusowy gadżet.
Pierwotnie aparat ważył 130 g i mierzył dokładnie 80×27×16 mm. Co ciekawe, aparat był w stanie
wykonywać zdjęcia z bliska na odległość nawet 20 cm, co często służby wykorzystywały przy fotografowaniu tekstów.
Miniaturowy aparat to nie jedyny wynalazek Zappa. Przedsiębiorstwo VEF uzyskało patenty łącznie na 66 rozwiązania, aż w 18 krajach.
Innym interesującym „mini-wynalazkiem” Zappa jest także mini teleskop – w sam raz w wydaniu
kieszonkowym. Teleskop Minox T8 został także objęty ochroną patentową – z tym wynalazkiem
świat zapoznał się we wczesnych latach 90. XX wieku.
Przedsiębiorstwo MINOX istnieje do dziś i zajmuje się produkcją kamer sportowych.

Źródła:
https://en.wikipedia.org/wiki/Minox
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MALTA
CO?

POMPA WODNA

KTO?

Joe Spiteri Sargent

KIEDY?

ok. 1991 roku

Zielona energia z wody
Pompa wodna to raczej nie jest jeden z nowszych wynalazków. Jednak pompa wodna, która
tworzy „wodospad” to coś nowego. Ten wynalazek pochodzi z Malty.
Dzięki temu wynalazkowi jego konstruktor otrzymał nagrodę Parlamentu Europejskiego w 2008
roku, a to oznacza, ze wynalazek jest warty uwagi. Co to za konstrukcja? Pompa wodna wynaleziona przez Maltańczyka zamienia energię wodną w kinetyczną, ale nie zużywa w tym celu paliwa.
Pompa umieszczana jest pod powierzchnią wody i używa jej naturalnej energii do tworzenia czegoś, co można by nazwać „wodospadem”. Z kolei energia „wodospadu” może zostać użyta przez
hydroelektryczny system zasilania do produkcji energii elektrycznej.
Dzięki wykorzystaniu połączenia sił z grawitacji, siły wyporu i właściwości naturalnych prądów
wodnych, mały wkład energii jest w stanie wywołać brak równowagi i zamienić się w nieporównywalnie większą energię niż w przypadku, gdy wszystkie te siły pozostają w zmiennej równowadze.
Pierwsze działające prototypy pompy powstały pomiędzy 1991 a 1994 rokiem i były testowane
w zbiorniku o głębokości 4 metrów w Luqa na Malcie. Najważniejsza cechą pompy jest fakt, że jest
to jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań – nie potrzeba jej paliwa – może pracować w prawie każdym zbiorniku wodnym przez 24 godziny na dobę.
Pompa wodna oficjalnie – pod nazwą urządzenie do przekształcania energii – została zgłoszona do
objęcia ochroną patentową do Europejskiego Urzędu Patentowego w roku 2007.
Do wynalezienia pompy Sargenta zainspirowały słowa ówczesnego Premiera Malty Doma Mintoffa: „Gdyby tylko Malta miała wodospad, nasza energia elektryczna byłaby o wiele tańsza”. Sam pomysł na takie rozwiązanie wpadł wynalazcy w latach 80-tych podczas długiej podróży na pokładzie
statku, kiedy jeszcze żył w Kanadzie. Pomysł na wynalazek może przyjść w każdym momencie…

Źródła:
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http://www.rexresearch.com/spiteri/spiteri.htm
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NIDERLANDY
CO?

MIKROSKOP

KTO?

Hans i Zachariasz Janssen

KIEDY?

ok. 1590 roku

Mikroświat
Obecnie mamy wiele rodzajów mikroskopów, ale jedno nie ulega wątpliwości: bez nich wiele
dyscyplin nauki nie mogłoby się rozwijać. Mikroskop to urządzenie do powiększania obiektów, zwykle tych, niewidocznych gołym okiem. Nie może odbyć się bez niego ani eksperyment
na biologii, ani poważne badania naukowe. Geneza powstania mikroskopu ma swój początek
w Niderlandach.
Mogłoby się wydawać, że mikroskop to narzędzie stosunkowo młode, jednak pierwszy na świecie
został skonstruowany przez holenderskich optyków i producentów okularów – Hansa i Zachariasza Janssenów około roku 1590.
Co prawda pierwszy mikroskop nie pozwalał na oglądanie przedmiotów niewidocznych gołym
okiem, ale jego powiększenie było dziesięciokrotne, co pozwalało na oglądanie małych organizmów, np. pcheł. Pierwsze mikroskopy, ze względu na małą skalę powiększenia, nie były stosowane w nauce, ponieważ wówczas nie znalazły uznania w środowisku naukowym i były – delikatnie
mówiąc – uważane za bezużyteczne. Pierwsze mikroskopy miały konstrukcję zazwyczaj z drewna
i tektury, często ozdobione licowaną rybią skórą. Pierwszy rysunek mikroskopu pochodzi z roku
1631.
Mikroskopy od czasu ich wynalezienia przeszły swoistą metamorfozę – pierwszego znaczącego
ulepszenia dokonał także niderlandzki przedsiębiorca i przyrodnik – Antoni van Leeuwenhoek.
Dotyczyły one przede wszystkim soczewek – van Leeuwenhoek pracował nad ich szlifowaniem.
Jego teleskop jednosoczewkowy, dzięki dobrze dobranej i dopracowanej soczewce był o wiele
dokładniejszy, dając większą skalę powiększenia. Van Leeuwenhoek mógł obserwować pod nim
żywe komórki – np. erytrocyty. Dzięki temu możliwy był dynamiczny rozwój medycyny.
W roku 1982 nastąpiła następna rewolucja w oglądaniu świata w skali mikro – powstał mikroskop
STM, pozwalający na obserwację struktur złożonych z pojedynczych atomów. Obecnie mikroskop
STM jest głównym narzędziem w nanotechnologii.

Źródła:
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29

NIEMCY
CO?

ASPIRYNA

KTO?

Felix Hoffmann

KIEDY?

1897 rok

Lek (prawie) na wszystko
Aspiryna to inaczej kwas acetylosalicylowy. W medycynie ma szerokie zastosowanie, głównie
ze względu na swoje właściwości – obniża gorączkę, działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
Choć znana już od starożytności, aspiryna zaczęła być produkowana na szeroką skalę dopiero
w XIX wieku. Wcześniej uczeni, lekarze i uzdrowiciele zalecali żucie kory wierzby lub też aplikowali pacjentom wywar z wierzbowych liści, zawierających kwas salicylowy.
Historia tego leku jest dosyć długa i składa się na nią wiele elementów. Należy zacząć przede
wszystkim od Edwarda Stone’a, który w 1763 r., który odkrył przeciwmalaryczne właściwości wyciągu z kory wierzby. Znaczny wkład w rozwój aspiryny wniósł też francuski uczony Charles Frederic
Gerhardt, który z kwasem salicylowym wymieszał chlorek acetylu, tworząc w ten sposób całkiem
bezpieczny lek. Zaniechał jednak dalszych badań, uznając je za zbyt pracochłonne i niepraktyczne.
Ostatecznie aspirynę jako lek w tabletkach, zawdzięczamy niemieckiej firmie Bayer, a konkretniej
jej pracownikowi – Felixowi Hoffmannowi. Bayer jako firma początkowo wcale nie zajmowała
się wyrobem leków – była to jedna z firm farbiarskich, pozyskującą naturalne barwniki. W związku z coraz większą konkurencją na tym rynku, dochody firmy zaczęły znacząco spadać – stąd
przedsiębiorstwo weszło na rynek produkcji leków. W roku 1897 Hoffmann wynalazek Gerhardta,
korzystając także z innych metod (m.in. Karla Krautza) i znacząco je udoskonalając – dzięki neutralizacji kwasu salicylowego powstał kwas ascetylosalicylowy, niestanowiący zagrożenia dla układu
pokarmowego. Już w roku 1899 aspiryna trafiła do szpitali, a następnie do masowej sprzedaży.
Niestety produktu nie można było opatentować – ówczesne prawo niemieckie nie chroniło samych produktów, a jedynie sposoby ich wytwarzania. Bayer wpadł jednak na pomysł obejścia
przepisów – wystąpił o patent na produkt o nazwie „aspiryna” i wszystko poszło po jego myśli –
produkt został objęty ochroną patentową w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.
Co ciekawe, aspiryna to pierwszy lek uzyskany metodą syntezy w warunkach laboratoryjnych. Dziś
aspiryna to jeden z najbardziej rozpoznawalnych leków na świecie.
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Niemieckie ciekawostki:
1. Rower, 1817 rok
Obecnie rower jest powszechnie znany i większość osób ma z nim do czynienia w swoim życiu. Za wynalazcę
roweru uchodzi niemiecki baron Karl von Drais, który w 1817 r. wynalazł pierwszy rower. Nazywał się on po
niemiecku „Laufmaschine”, co wskazywało na jego funkcję, ponieważ pierwszy rower służył do… biegania! Nie
posiadał on pedałów, a napędzany był siłą stóp człowieka, podobnie jak dziś czynią to dzieci na rowerkach biegowych. Ten pierwszy dwukołowy środek transportu został opatentowany w 1818 r.

2. Lodówka, 1876 rok
Możecie wyobrazić sobie dzisiejsze życie bez posiadania w domu lodówki? Gdzie przechowywalibyśmy nasze
jedzenie, gdyby nie wynalazek inżyniera Carla von Linde. W 1876 r. opracował on pierwszą chłodziarkę sprężarkową, w której zastosował metodę zamrażania przy wykorzystaniu ciekłego amoniaku. Von Linde opatentował
także obieg środka chłodzącego, który do dziś znajduje zastosowanie w większości produkowanych lodówek.
W Polsce pierwszą lodówkę wyprodukowano we Wrocławiu w 1956 r.

3. Tramwaj elektryczny, 1881 rok
Popularny środek miejskiej komunikacji zbiorowej, bez którego w wielu miastach nie wyobrażamy sobie codzienności, swoje początki datuje na 1879 r., kiedy to wynalazca i konstruktor Werner Siemens zaprezentował
na Wystawie Przemysłowej w Berlinie pierwszy tramwaj napędzany silnikiem elektrycznym. Dwa lata później,
w 1881 r., w Lichterfelde zaczyna kursować pierwszy tramwaj Siemensa.

4. Termos, 1903 rok
Można zabrać w nim herbatę lub kawę i być przekonanym, że po kilku godzinach nadal będą one ciepłe. Mowa
oczywiście o termosie, który wszedł do powszechnego użytku dzięki szklarzowi Reinholdowi Burgerowi. Wynalezienie termosu nie byłoby tak oczywiste, gdyby kilka lat wcześniej szkocki fizyk sir James Dewar nie wynalazł
naczynia próżniowego. To właśnie na jego podstawie Burger opracował termos. Szklany pojemnik próżniowy
umieścił w metalowym naczyniu, nałożył na nie korek i kubek do picia. W roku 1903 otrzymał patent na termos,
a rok później założył firmę Thermos, która w 1907 r. wprowadziła termosy na rynek światowy.

Źródła:
https://www.bikester.pl/info/historia-roweru/#1800
https://www.chlodnictwo.us/eksploatacja/pierwsze-lodowki/
https://www.thermos.pl/content/6-termosy-termokubki
Broszura: Deutsche Stars. 50 Innovationen, die jeder kennen sollte
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POLSKA
CO?

KAMIZELKA KULOODPORNA

KTO?

Kazimierz Żegleń i Jan Szczepanik

KIEDY?

1897 rok

Kamizelka niezgody
Kamizelka kuloodporna jest obecnie podstawowym wyposażeniem służb policyjnych i wojskowych. Zapewnia ona ochronę przed pociskami wystrzelonymi z różnego typu broni palnej
i dzięki temu niejednokrotnie ratuje życie ludzkie.
Impulsem do opracowania materiału kuloodpornego był zamach na burmistrza Chicago, Cartera
Harrisona, w 1893 roku. Kazimierz Żegleń, zakonnik przebywający w tym czasie w Ameryce, rozpoczął prace nad tkaniną kuloodporną, która przyczyniłaby się do zapobiegania takim sytuacjom
w przyszłości. W wyniku prac w 1897 roku uzyskał dwa patenty na dwa warianty wykonania tkaniny. Jeszcze tego samego roku odbyły się próby jedwabnego materiału kuloodpornego: najpierw
z udziałem policji z Chicago, a następnie wynalazca wykonał próbę na sobie, ryzykując tym samym
życie.
W grudniu 1897 roku Żegleń udał się do Europy i właśnie tutaj spotkał Jana Szczepanika, polskiego wynalazcę z którym nawiązał współpracę. Szczepanik dysponował odpowiednim zapleczem
technicznym, co miało pozytywny wpływ na wytwarzanie kamizelki. Dzięki temu doszło do jej
mechanicznej produkcji z zastosowaniem techniki do tkania wypukłych dywanów wykorzystywanej przez Jana Szczepanika, co okazało się strzałem w dziesiątkę, gdyż kamizelki wykonane ręcznie
przez Kazimierza Żeglenia były gorszej jakości.
Niestety w kolejnych latach doszło do konfliktu pomiędzy obydwoma wynalazcami. Jan Szczepanik
miał na licznych pokazach kamizelki twierdzić, że jest to jego wynalazek nie wspominając przy tym
nazwiska Żeglenia, co oczywiście zaowocowało wieloletnim sporem, w którym do dziś pozostaje
wiele niewiadomych. Niewątpliwie jednak oboje, zarówno Kazimierz Żegleń, który opatentował
kamizelkę kuloodporną, jak i Jan Szczepanik, który odegrał istotną rolę w jej udoskonaleniu, w dużej mierze przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa ogromnej rzeszy ludzi.

Źródła:
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Polskie ciekawostki:
1. Lampa naftowa, 1853 rok
Jest to jeden z tych polskich wynalazków, o którym słyszeli wszyscy lub przynajmniej większość Polaków. Wynalezienie lampy naftowej zawdzięczamy Ignacemu Łukasiewiczowi, któremu rok wcześniej udało się dokonać destylacji ropy naftowej, w wyniku czego uzyskał naftę. Dzięki temu w 1953 roku mógł skonstruować
pierwszą lampę naftową, która posłużyła jako oświetlenie lwowskiego szpitala w czasie operacji chirurgicznej.
Co ciekawe, w Poznaniu – stolicy Wielkopolski, można zobaczyć i zasiąść na Ławeczce Ignacego Łukasiewicza,
którą odsłoniono w 2013 roku.

2. Semafor kolejowy, 1857 rok
Semafor kolejowy to automatyczny system sygnalizacji kolejowej zapobiegający zderzeniom dwóch pociągów.
Jego wynalazcą był Polak przebywający na emigracji we Francji – Jan Józef Baranowski. Jego wynalazek po raz
pierwszy zastosowano w 1857 roku, na linii Paryż–Rouen. Semafor informował maszynistę innego pociągu, że
wjeżdża na tor, na którym jest już inny pojazd. Wynalazek ten zdobył duże uznanie nie tylko we Francji, ale w całej Europie.

3. Esperanto, 1887 rok
Esperanto to nazwa międzynarodowego języka wymyślonego i opracowanego przez polskiego lekarza i poliglotę
Ludwika Zamenhofa, który w 1887 roku pod pseudonimem „Dr. Esperanto” wydał podręcznik „Język międzynarodowy”. Jego planem było stworzenie języka, którym mogliby posługiwać się ludzie na całym świecie bez obaw
o barierę językową. Wymyślony przez niego język opierał się przede wszystkim na językach romańskich oraz
częściowo na językach germańskich. Nie stał się on co prawda językiem międzynarodowym, ale nadal ma wielu
swoich zwolenników i mówców. W 1908 roku powstał m.in. Światowy Związek Esperantystów, który propaguje
język esperanto.

4. Holograf, 1920 rok
Holografia. Już samo określenie brzmi dosyć enigmatycznie, choć prawie każdy miał z nią styczność – np. na
banknotach, w paszporcie, na dowodzie osobistym lub też na niektórych biletach. W dużym skrócie holografia to
dziedzina optyki, zajmująca się technikami uzyskiwania obrazów przestrzennych. Podstawy holografii opracował
polski fizyk Mieczysław Wolfke w 1920 roku. Polegały one na zapisaniu obrazu w ognisku soczewki, a następnie
odtworzenie z tego obrazu danego przedmiotu. Dzięki jego założeniom możliwe były dalsze prace nad hologramami, m.in. Przez Dennisa Gabora w roku 1971. Innym znaczącym osiągnięciem Mieczysława Wolfke jest telektroskop – urządzenie przesyłające ruchomy obraz poprzez wykorzystanie fal elektromagnetycznych – czyli po
prostu pierwowzór telewizora. Obecnie hologramy służą nie tylko potwierdzaniu autentyczności dokumentów
czy też są stosowane w medycynie, biologii czy informatyce, ale przeniknęły do świata artystów, którzy chętnie
sięgają po obrazy holograficzne jako wyraz artystycznej ekspresji. Dziś konkurencyjne dla hologramów są m.in.
technologia 3D oraz VR.

Źródła:
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r2009-t18-n1_2_(35_36)/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r2009-t18-n1_2_(35_36)-s349-366/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r2009-t18-n1_2_(35_36)-s349-366.pdf
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PORTUGALIA
CO?

BALON

KTO?

Bartholomeo Lourenço de Gusmăo

KIEDY?

1709 rok

(Nie)realna lekkość lotu
Chyba każdy zachwyca się widokiem pięknych balonów o wszystkich barwach tęczy. Balon
jest statkiem powietrznym, który klasyfikuje się jako aerostat – czyli statek lżejszy od powietrza. Balony nie posiadają napędu mechanicznego – magia ich lotu polega na zasadzie nagrzewanego powietrza.
Na pomysł skonstruowania balonu wpadł portugalski uczony Bartholomeo Lourenço de Gusmăo. Gusmăo był portugalskim uczonym i duchownym – choć miejscem jego urodzenia była
Brazylia. Na studiach zajmował się głównie matematyką i filologią.
Konstrukcję swojego pojazdu powietrznego trzymał w ścisłej tajemnicy. W roku 1709 do ówczesnego króla Portugalii Jana V Gusmăo skierował prośbę o udzielenie patentu na swój wynalazek.
Do dziś zachował się rysunek wynalazku Gusmăo – gondola pierwszego balonu skonstruowana była na bazie barki. Była także zaopatrzona w system rur rozprowadzających powietrze. Już
8 sierpnia 1709 roku udokumentowano pierwszy „lot”, a w zasadzie eksperymentalne oderwanie
balonu od podłoża – balon wypełniony gorącym powietrzem uniósł się w hallu Casa da India w Lizbonie.
Pierwszy lot balonem odbył się znacznie później – dopiero w roku 1783 francuscy bracia Montgolfier zaaranżowali pierwszy lot człowieka – balon uniósł się na wysokość 26 metrów.
Co ciekawe wynalazek ten testowano też na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego – zaledwie 6 lat później. Lot z warszawskiego ogrodu Foklas do Starołęki trwał 45 min.
Obecnie balony służą nie tylko podróżowaniu – dzięki różnym typom balonów możliwe są m.in.
pomiary meteorologiczne, szkolenie skoczków spadochronowych. Balony obecnie latają dzięki
ogrzanemu powietrzu, ale jest też możliwe zastosowanie w nich gazów lżejszych od powietrza.
Pewnie zastanawialiście się, jakim sposobem jest możliwe kierowanie balonem? Pilot balonu może
kontrolować wysokość lotu, ale kierunek i prędkość zależy w dużej mierze od pogody – szczególnie
wiejącego wiatru.

Źródła:
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https://www.britannica.com/biography/Bartolomeu-Lourenco-de-Gusmao
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RUMUNIA
CO?

PIÓRO WIECZNE

KTO?

Petrache Poenaru

KIEDY?

1827 rok

To dopiero lekkie pióro…
Współcześnie na pewno rzadziej spotykane niż chociażby długopis, ale nadal cieszące się dużą
popularnością. Pióro wieczne towarzyszy człowiekowi jako przyrząd do pisania już prawie
dwa stulecia.
Pierwszy pomysł pióra wiecznego pojawiał się już w okresie Renesansu za sprawą Leonarda da
Vinci. W jego dziennikach znaleziono rysunki z przekrojami pióra rezerwuarowego, jednak jego
konstrukcja nie powstała.
Pomysł na skonstruowanie pióra wiecznego narodził się u Petrache Poenaru w czasie jego studiów
w Paryżu. Chciał w ten sposób przyspieszyć proces robienia notatek. Opracował zatem przyrząd
do pisania, który posiadał wbudowany zbiornik na atrament – było to pierwsze pióro wieczne. Wykorzystywało ono jako zbiornik na atrament pióro łabędzie. Na swój wynalazek Poenaru uzyskał
w 1827 r. patent od rządu francuskiego. W dokumencie patentowym pióro zostało opisane jako
“plume portable sans fin, qui s’alimente elle-meme avec de l’ancre”, czyli „nigdy nie kończący się
przenośny długopis, który samoistnie napełnia się atramentem”.
Mimo, że wynalazek Poenaru nie był perfekcyjny, to stał się pierwowzorem i na jego podstawie
powstawały coraz lepsze wersje pióra wiecznego. Duży wkład w udoskonalenie działania pióra
wiecznego miał Amerykanin Lewis Waterman, który zastosował zjawisko kapilarne, aby zredukować problem nadmiernego wyciekania atramentu do stalówki, a co za tym idzie – zapobiec
powstawaniu kleksów podczas pisania.
Wynalazek Poenaru oraz jego własną osobę upamiętniono w Rumunii poprzez wyemitowanie
specjalnego znaczka pocztowego z jego podobizną oraz informacją o wynalezieniu pióra wiecznego w 1827 r.

Źródła:
https://gopens.com/who-invented-the-fountain-pen/
https://www.amrita.edu/news/fountain-pen-science-and-history
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Rumuńskie ciekawostki:
1. Aerodynamiczny kształt samochodu, 1924 rok
Dzisiejsze samochody mogą bez przeszkód osiągać wysokie prędkości, co umożliwia ich aerodynamiczny kształt.
Zawdzięczamy go rumuńskiemu inżynierowi Aurelowi Persu, który w 1922 r. rozpoczął prace nad samochodem
o aerodynamicznym kształcie. Już dwa lata później, bo w 1924 r., jego szkice znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości – powstał pierwszy samochód aerodynamiczny z kołami ukrytymi w karoserii.

2. Krem na oznaki starzenia, 1967 rok
Kremy przeciwzmarszczkowe możemy znaleźć w każdej drogerii oraz aptece, a to wszystko dzięki rumuńskiej
lekarce. Ana Aslan, bo o niej mowa, wniosła ogromny wkład w rozwój produktów przeciwstarzeniowych. Już
w 1952 r. opracowała witaminę H3, która oparta była na prokainie znanej jako środek znieczulający. Ana Aslan badała możliwość wykorzystania prokainy w walce z oznakami starzenia. Dzięki temu powstał pierwszy na
świecie krem anti-aging znany jako Gerovital H3, który produkowany jest do dnia dzisiejszego i sygnowany nazwiskiem dr Aslan.

Źródła:
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SŁOWACJA
CO?

SPADOCHRON WOJSKOWY

KTO?

Štefan Banič

KIEDY?

1914 rok

Skok w przestworza
Mimo, że dla wielu ludzi skok ze spadochronu wiąże się z rekreacją, dla niektórych żołnierzy
jest to codziennością. Dziś mają różne typy i zastosowanie: do skoków szkolnych, szkolno-treningowych, szkolno-bojowych i bojowych.
Spadochron wojskowy został wynaleziony przez Štefana Baniča – słowackiego wynalazcę. Historia tego wynalazku jest niezwykle ciekawa. Sam wynalazca był bowiem inżynierem samoukiem.
Od najmłodszych lat kształcił się w zawodzie murarza. Jednak w Europie na początku XX wieku
ubóstwo dotykało wiele rodzin, także rodzinę Stefana. W roku 1907 w poszukiwaniu lepszego
życia zdecydował się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Osiadł w Pensylwanii, gdzie znalazł
pracę w zakładzie inżynierii.
W tych latach rozwój lotnictwa był bardzo dynamiczny – badania i próby koncentrowały się nie
tylko na konstruowaniu maszyn latających, ale także sprzętów pomocniczych i wyposażenia. Udoskonalony spadochron stał się koniecznością. Prace nad nim w podobnym czasie prowadzone były
także w Rosji.
Oczywiście spadochrony były znane już od czasów starożytnych Chin, jednak to właśnie przetestowany prototyp Baniča został zastosowany na szerszą skalę. Wszystko dzięki temu, że radykalnie
różnił się od poprzednich modeli budową – był to rodzaj spadochronu przyczepionego do ciała,
przypinano go do klatki piersiowej lotnika i otwierano przy pomocy specjalnego urządzenia skrytego w osi spadochronu. Na sprężynach i prętach było zamontowane płótno, zatem powierzchnię
nośną można było regulować, co wpływało na prędkość opadania w powietrzu. Wyglądem trochę
przypominał parasol. Był też lekki, co bardzo ułatwiało skoki.
Pierwsze testy spadochronu odbyły się w USA już w 1914 roku i były wykorzystywane podczas
I wojny światowej przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe Banic wypróbował
sam swój wynalazek, skacząc z jednego z wieżowców w Waszyngtonie. Także w tym roku Banič
uzyskał ochronę patentowa na swój wynalazek.
Sam wynalazca wrócił do Słowacji w roku 1920 i pracował nadal jako mistrz murarski.

Źródła:
https://showmeslovakia.eu/inventions-and-discoveries-from-slovakia/
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SŁOWENIA
CO?

ATOMIZER DO PERFUM

KTO?

Peter Florjančič

KIEDY?

lata 50. XX wieku

Mgła, która ma zapach
Perfumy to nadal symbol luksusu. Obecnie o prestiżu nie decyduje jedynie piękny zapach samej cieczy, lecz również flakon, w jakiej jest sprzedawana. Jednak nie zważając na cenę i sławę produktu, perfumy nie były aż tak wygodne do użytkowania. Do czasu, gdy nie powstał
atomizer.
Na pomysł stworzenia atomizera do perfum wpadł słoweński wynalazca Peter Florjančič. Był to
człowiek o wielu talentach – oprócz wynalazków jego życie wypełniało także aktorstwo, muzyka
oraz skoki narciarskie. Przygody w jego życiu mogłyby być podstawą do napisania niejednej książki. Peter Florjančič przyszedł na świat w Bledzie – miejscowości u podnóża Alp Julijskich. W najmłodszych latach interesował się skokami narciarskimi – już wtedy przejawiał ducha wynalazcy
– podczas skoków nie stosował sznurowadeł, tylko gumki, dzięki czemu buty lepiej układały się
względem nart.
W swojej historii Florjančič miał też epizod z dezercją podczas II wojny światowej. Po upozorowaniu własnej śmierci azyl otrzymał w Szwajcarii. Stamtąd udał się do Monte Carlo, w pierwszym zamiarze na wycieczkę, która jednak okazała się prawie trzynastoletnim pobytem. Wtedy
do głowy przyszedł mu pomysł – obserwując zmagania pań z dużymi i nieporęcznymi flakonami
perfum, postanowił trochę ułatwić im życie. W tamtych czasach flakony wyposażone były w rurki
połączone z gumowym pojemnikiem. Jak sam wynalazca określił żartobliwie, flakony kojarzyły mu
się z dystrybutorami benzyny.
Pomysłowości Florjančiča nie było końca. Jego nazwisko pojawia się łącznie na 230 patentach,
a w swoim dorobku ma także projekty poduszki powietrznej oraz plastikowe łyżwy.

Źródła:
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SZWECJA
CO?

DYNAMIT

KTO?

Alfred Nobel

KIEDY?

1867 rok

Wybuchowy temat…
Dynamit został nazwany od greckiego słowa oznaczającego moc. Jest to materiał wybuchowy
zawierający nitroglicerynę i ziemię okrzemkową. Dzięki temu jest stosunkowo łatwy i stabilny
w transporcie.
Nazwisko twórcy dynamitu zna chyba każdy – dynamit powstał dzięki pracy Alfreda Nobla- szwedzkiego chemika i przemysłowca. Jako wynalazek został opatentowany w roku 1867.
Jak to z wynalazkami często bywa – niekiedy znaczącą rolę odgrywa czysty przypadek. Tak też
było w przypadku dynamitu. Alfred, będąc pewnego dnia w laboratorium zauważył nitroglicerynę
wyciekającą z uszkodzonego naczynia. Substancja kapała na ziemię okrzemkową, służącą dawniej
w laboratoriach do uszczelniania metalowych naczyń. To właśnie był moment, którego młody
Alfred wyczekiwał od dawna – zjawisko było odpowiedzią na poszukiwane przez niego formuły.
Po krótkim czasie podjął wiele prób dopracowania formuły i w ten sposób powstała substancja
wybuchowa, która była na tyle stabilna, że nie eksplodowała przy wstrząsach.
Sama mieszanka nitrogliceryny i ziemi okrzemkowej nie wystarczyła, żeby produkt był w pełni
gotowy. Aby doprowadzić do wybuchu, Alfred Nobel wynalazł jeszcze detonator i zapalnik.
Dynamit był nieoceniony w ówczesnym górnictwie, ułatwiając kruszenie i wysadzanie skał. Dzięki
wielu fabrykom produkującym dynamit i dużemu popytowi, Nobel wkrótce zbił niemałą fortunę.
Popyt na dynamit był tak ogromny, że z czasem stał się on wynalazkiem popularnym nie tylko
w Europie, ale także fabryka Nobla zaczęła eksportować dynamit do Ameryki i Australii. Po śmierci
Alfreda Nobla wszystkie pieniądze zostały wykorzystane na nagrody dla naukowców, a dziś jego
nazwisko zostało upamiętnione przez Królewską Akademię Szwedzką, przyznającą jedną z najbardziej prestiżowych nagród – Nagrodę Nobla.
Alfred Nobel to nie tylko wynalazca dynamitu – na liście jego wynalazków znajdują się także m.in.
żelatyna wybuchowa, proch bezdymny.

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynamit
https://www.o2.pl/kultura/historia-dynamitu-czyli-smiercionosny-wynalazek-w-imieniu-dobra-6536336252595072a
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/645538,Dynamit-wybuchowy-wynalazek-Alfreda-Nobla
https://wynalazki.andrej.edu.pl/wynalazki/14-d/139-dynamit
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Szwedzkie ciekawostki:
1. Klucz szwedzki (klucz nastawny), 1888 rok
Klucz nastawny – posiada go każdy hydraulik, ale nie tylko. Klucz ten często nazywany jest w naszym kraju kluczem szwedzkim, a to za sprawą szwedzkiego wynalazcy Johana Pettera Johanssona, który opatentował go
w 1888 r. Pomysł na klucz nastawny narodził się z potrzeby: Johansson posiadał tylko jeden zestaw kluczy do rur
i w momencie, gdy pracownik zabierał je do pracy, pozostawał bez kluczy. Skłoniło go to do wynalezienia klucza
nastawnego do rur, który będzie uniwersalny.

2. Zamek błyskawiczny, 1913 rok
Zamek błyskawiczny to element na tyle oczywisty, że aż trudno sobie wyobrazić, że kiedyś mogło go nie być.
Pojawia się chociażby jako element odzieży lub obuwia. Jednak prototyp zamka, który znamy obecnie pojawił się
dopiero w 1913 r. za sprawą amerykańskiego inżyniera szwedzkiego pochodzenia Gideona Sounbacka. Opatentował on suwak, w którym zazębiały się identyczne elementy przyszyte do materiału, i zastosował ząbki, które
dobrze znamy ze współczesnych zamków błyskawicznych.

3. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, 1959 rok
Zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem to podstawowa zasada bezpieczeństwa i nasz
obowiązek. Obecnie w samochodach wykorzystywane są trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, które powstały
w 1959 r. Ich wynalazca to, zatrudniony w tym czasie w przedsiębiorstwie Volvo, szwedzki inżynier Nils Bohlin.
Volvo, mając na względzie bezpieczeństwo kierowców i pasażerów, udostępniło projekt pasów bezpieczeństwa
innym producentom samochodów.

Źródła:
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WĘGRY
CO?

WITAMINA C

KTO?

Albert Szent-Györgyi

KIEDY?

1928 rok

Węgierski ratunek na przeziębienie
Witamina C to jedna z najbardziej znanych witamin, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
Jej odkrycie zawdzięczamy węgierskiemu biochemikowi – było to odkrycie przełomowe – nam
witamina C gwarantuje zdrowie, a swojemu naukowcy zagwarantowała nagrodę Nobla.
Jest antyoksydantem i ułatwia przyswajanie żelaza. Jednak wielu z nas kojarzy ją przede wszystkim
z niezbędną pomocą w przeziębieniu. Witamina C, inaczej kwas askorbinowy pełni wiele pożytecznych ról w organizmie. Wzmacnia odporność, ułatwia przyswajanie żelaza, zabija bakterie
powodujące próchnicę zębów, wzmacnia naczynia krwionośne – to tylko kilka z zalet witaminy C.
Z niedoborem witaminy C wiąże się występowanie choroby zwanej szkorbutem – jej istnienie
zauważono już w średniowieczu, jednak stała się ona zmorą w czasach wielkich odkryć geograficznych, kiedy dieta żeglarzy była szczególnie uboga w witaminę C.
Jej wyizolowanie zawdzięczamy węgierskiemu biochemikowi Albertowi Szent-Györgyi – dokonał tego w roku 1928, prowadząc izolację witaminy z owoców papryki. Pierwotnie, jak ustalili uczeni witamina C miała mieć przede wszystkim działanie przeciwszkorbutowe. Albert Szent-Györgyi za odkrycie i ustalenie budowy chemicznej witaminy C otrzymał w roku 1937 Nagrodę
Nobla. Jednak izolacja witaminy C, to nie jedyne odkrycie noblisty – Szent-Györgyi odkrył także
witaminę P oraz prowadził badania nad ATP – kwasem adenozynotrifosforowym, który warunkuje
prawidłowe funkcjonowanie mięśni.
Bogatym źródłem witaminy C są: papryka, owce cytrusowe, kiwi, melony i ananasy.

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_askorbinowy
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1937/szent-gyorgyi/biographical/
https://www.britannica.com/biography/Albert-Szent-Gyorgyi
https://www.lifelinediag.eu/witamina-c-budowa-wlasciwosci-funkcje-i-wystepowanie/
https://kurier.plus/node/539
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Węgierskie ciekawostki:
1. Długopis, 1938 rok
Długopis – bez niego żaden uczeń nie da rady na lekcji. Jego wynalezienie także zawdzięczamy Węgrowi – László
Bíró. Z zawodu dziennikarz, pisał dużo i szybko. Stąd narodziła się w jego głowie potrzeba wynalezienia czegoś,
dzięki czemu pisanie byłby sprawne, szybkie. Podczas wizyt w jednej z drukarni uwagę dziennikarza przykuł
tusz drukarski – szybko wysychał i nie brudził. To właśnie było przyczyną wynalezienia długopisu – László wraz
z bratem Györgyem opracowali projekt długopisu, a patent uzyskali w roku 1938. Pierwsza produkcja zaczęła
się w Buenos Aires – dlaczego akurat tam? Bracia Bíró, ze względu na wybuch wojny, byli zmuszeni wyjechać.
W roku 1944 jeden z akcjonariuszy założonej przez braci Bíró firmy odkupił od nich patent, wdrażając produkcję
długopisów we własnej firmie. Akcjonariuszem tym był Marcel Bich – założyciel znanej do dziś firmy Bic.

2. Kostka Rubika, 1974 rok
Łatwo ją rozłożyć, o wiele trudniej się składa. Gra logiczna, tak popularna na całym świecie, pochodzi z Węgier
– jej wynalazcą był węgierski architekt i wykładowca Ernő Rubik. Kostka to wynik eksperymentu i prób stworzenia mechanizmu, w którym każda z części może przemieszczać się niezależnie od pozostałych, bez naruszania
integralności bryły. Prototyp kostki rozpadł się jednak na kawałki – wtedy Rubik zauważył, że kostka – oprócz
odwzorowania mechanizmu – może być także zagadką logiczną. Produkcja kostki ruszyła dopiero trzy lata po
jej wynalezieniu i od razu rosła w bardzo szybkim tempie. Szacuje się, że w 1979 tylko na Węgrzech sprzedano
300 000 kostek.

Źródła:
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WŁOCHY
CO?

BATERIA GALWANICZNA

KTO?

Alessandro Volta

KIEDY?

1796 rok

Przenośny zapas prądu
Baterie królują obecnie we wszystkich urządzeniach – od małych paluszków, przez baterie
w smartfonach, aż po akumulatory samochodowe. Potocznie baterią nazywamy jedno lub
więcej ogniw galwanicznych, w których zachodzą reakcje elektrochemiczne i prowadzą do
przetworzenia energii chemicznej w energię elektryczną. Ogniwo galwaniczne jest układem
dwóch elektrod – dodatniej (katody) i ujemnej (anody).
Za ojca pierwszej baterii uznaje się włoskiego uczonego Alessandro Volta, chociaż podobno coś
na kształt baterii powstało już na terenie starożytnej Mezopotamii.
Bateria została wynaleziona w 1796 roku. Pewnie gdybyście zobaczyli pierwszą baterię, mocno
byście się zdziwili. Wyglądem przypominała stos – stąd też jej pierwotna nazwa „stos Volty”. Skonstruowane było z miedzianych i cynkowych blaszek, które były przełożone filcowymi krążkami,
zwilżonymi elektrolitem – przeważnie roztworem soli. Pomiędzy dwoma końcami stosu biegł drut,
w którym pojawiał się prąd elektryczny.
Stos Volty dał początek wielu badaniom na temat elektryczności i posłużył także innym wynalazkom. Za swój wynalazek Volta otrzymał wiele honorów – m.in. od Napoleona Bonapartego
– otrzymał od niego tytuł hrabiowski oraz Legię Honorową – najwyższe odznaczenie nadawane
przez państwo francuskie.
Co ciekawe, włoski fizyk ma na swoim koncie o wiele więcej odkryć i wynalazków. W 1776 odkrył
metan, pięć lat później opracował elektroskop do pomiaru elektryczności.
Ogniwo Volty zrewolucjonizowało nie tylko świat nauki, ale także codzienne życie zwykłych ludzi.
Na cześć włoskiego wynalazcy jednostkę napięcia elektrycznego nazwano woltem.
Wynalazek Volty stanowił podstawę do ciągłego ulepszania – na jego podstawie skonstruowano
blisko 60 lat później pierwszy akumulator. Do dziś na podstawie ogniwa zbudowano wiele podobnych konstrukcji, choć dziś najbardziej co do zasady działania i budowy podobne są do niego
akumulatory kwasowe. Do dobrze nam znanych baterii paluszkowych upłynęło sporo czasu – te
zostały wynalezione dopiero przez amerykańskiego chemika Lewisa Urryego w roku 1959, w firmie Everday Battery – dziś Energizer.
Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogniwo_Volty
https://www.zbierajbaterie.pl/o-bateriach
Krzysztof Amborski, Krystyn Pawluk, Alessandro Volta i jego ogniwa, „Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe”, 4/2017 (116), 2017, s. 139–142 [dostęp 2020-02-02].
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Włoskie ciekawostki:
1. Maszyny latające i wiele, wiele innych, XV wiek
Skoro już mowa o wynalazkach włoskich, takim wynalazkiem jest na przykład czołg. Także podobno helikopter,
zamek kołowy i maszyny latające. Te wszystkie wynalazki mają jednego ojca – wielkiego Leonardo da Vinci. Wybór jego wynalazków jest niezwykle trudny, gdyż ich lista zdaje się nie mieć końca. Sam Leonardo nie był jedynie
wynalazcą – także zajmował się szkicami, malarstwem i sztuką. Nasz wybór padł na maszyny latające. Da Vinci
skonstruował ich kilka – w jego dossier znajduje się m.in. helikopter i projekt lekkiej lotni. Niestety wynalazca
zarzucił prace nad wynalazkami lotniczymi, ale dzięki jego pomysłom możliwe było zrozumienie praw fizyki i rozwój lotnictwa. Warto nadmienić, że w swoich obserwacjach Leonardo kierował się obserwacjami przyrody. Projekt jego lotni przypominał ptaka – lotniarz miał na sobie skrzydła o takiej samej formie i był także wyposażony
w ogon, którym mógł sterować przy pomocy specjalnego mechanizmu. Lot lotni Leonarda został przeprowadzony w 2002 roku przez brytyjskie towarzystwo sportów lotniczych i zakończył się sukcesem.

2. Fortepian, przełom XVI i XVII wieku
Cudowny instrument, bez którego nie istniałaby ani muzyka klasyczna ani Konkurs Chopinowski. Fortepian – bo
o nim mowa – został wynaleziony na przełomie XVI i XVII wieku. Pierwsze wzmianki o pojawieniu się fortepianu
pochodzą z roku 1698. Wynalezienie fortepianu przypisuje się Bartolomeo di Francesco Cristofori – włoskiemu
twórcy instrumentów muzycznych. Do dziś zachowały się 3 oryginalne egzemplarze zbudowane przez Christoforiego ok. roku 1720 – są eksponatami w Metropolitan Museum w Nowym Jorku, Museo Natzionale delgi
Strumenti Musicali w Rzymie oraz w Musikinstrumenten – Museum w Lipsku. Świat muzyki pokochał wynalazek
Christoforiego – obecnie fortepian jest jednym z ulubionych instrumentów. Najdłuższy koncert na fortepianie
trwał 103 h i 8 sekund. Rekord został ustanowiony przez Romualda Koperskiego i został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.

3. Nutella, 1964 rok
Ten słodki specjał jest znany na całym świecie. A pochodzi z Włoch! To właśnie włoski cukiernik z Piemontu Pietro
Ferrero wpadł na pomysł stworzenia słodkiej pasty z orzechów laskowych, cukru i odrobiny kakao. Po II wojnie
światowej włoscy cukiernicy mieli problemy – na rynku nie było dostępnego kakao. Pierwsza wersja Nutelli nie
do końca przypominała dzisiejszą pastę. Produktem początkowym była pasta Giandujot uformowana w bloki,
którą można było kroić w plastry. Dopiero później, w roku 1955 na rynek weszła pasta, która można było smarować na chlebie. Ostatecznie formułę na krem udoskonalił syn Ferrero – Michele i tak w 1964 do sprzedaży
wprowadzono pierwszą Nutellę.

Źródła:
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