Opowiadanie
„ − Nudzi nam się, wujku – stwierdziła Ada, osuwając się z kanapy na podłogę.
− W takim razie opowiem wam o wynalazkach.
− Wynalazki też są nudne – odezwał się Adam, klikając w tablet. – Same maszyny do
produkowania butelek albo gwoździ.
− Gwoździe są potwornie nudne – Ada turlała się na dywanie z boku na bok.
− Nawet roboty są nudne, bo są strasznie skomplikowane – dodał Adam.
− Ale… drodzy moi… ja wynalazki przyniosłem ze sobą – powiedział Alfred, stawiając plecak na
stole. – Zawiesił głos i wsadził rękę do środka, jakby miał stamtąd wyjąć coś superciekawego albo
niebezpiecznego. Ada natychmiast zerwała się z podłogi, zaś Adam odłożył tablet.
− Pewien inżynier, pan George de Mestral, mieszkaniec Szwajcarii, pewnego słonecznego poranka
poszedł na spacer ze swoim psem. Rozmyślał o minionym wieczorze, który okazał się katastrofą.
− Katastrofą? – zaciekawił się Adam.
− Tak, katastrofą – potwierdził Alfred – zamiast pójść z żoną na uroczyste przyjęcie, na które długo
czekali, musieli zostać w domu. W specjalnie na tę okazję kupionej, eleganckiej sukni dla pani de
Mestral pękł zamek błyskawiczny i nie udało się go naprawić. Oboje państwo de Mestral byli
bardzo zawiedzeni. Rozmyślając o feralnym wieczorze, pan inżynier zauważył, że do uszu i sierści
jego psa przyczepiły się rzepy łopianu. Łopian to wysoka roślina, której owoce mają haczykowatą
budowę. W domu trzeba było psa starannie oczyścić z dziwnych kulek. Pan inżynier uważnie
obejrzał łopianowy rzep pod mikroskopem i dokładnie przyjrzał się haczykom.
Wtedy przyszło mu do głowy, że gdyby suknia jego żony była wyposażona w podobne rzepy, nie
byłoby afery z zamkiem błyskawicznym. Po wielu próbach pan de Mestral stworzył to – wujek
odpiął rzep w swoim plecaku a potem podbiegł i rozpiął rzepy w bluzie Adama i w kapciach Ady,
w swoim notesie i w obiciach foteli, w torbie komputerowej mamy i na kablu od komputera. Rzepy
były wszędzie w ubraniach, butach, futerałach, piórnikach, notesach, w kuchni, w sypialni i w
pokoju.
− Super! – Wykrzykiwały dzieci, biegając po całym domu i sprawdzając, gdzie też jeszcze
zastosowano łopianowy wynalazek pana de Mestrala.
− Chcecie poznać więcej niesamowitych wynalazków, które są wokół nas? – spytał Alfred.
Adam i Ada z zachwytem zasiedli naprzeciwko stołu, na którym stal plecak. Z niecierpliwością
oczekiwali na kolejne odkrycie.
− Proszę uprzejmie – wujek zakrywał wynalazek dłonią. – Pan Spencer Silver pracował w
laboratorium nad supermocnym klejem. Próbował, próbował i nic mu nie wychodziło. Klej
zostawał to na jednej, to na drugiej powierzchni, ale niczego nie sklejał. W końcu zniechęcony
porzucił dalszą pracę nad wynalazkiem. Pewnego dnia kolega doktora Silvera Arthur Frey
zdenerwował się podczas próby kościelnego chóru, w którym śpiewał.
Kolejny raz rozsypały mu się notatki. Nigdy nie mógł nad nimi zapanować. Papierowe zakładki
wkładane między kartki śpiewnika stale się wyślizgiwały. Wtedy wpadł na pomysł połączenia pliku
karteczek wynalazkiem Silvera, tak by można je było odrywać i przyklejać do stron śpiewnika, nie
niszcząc książki. Ta dam! – Alfred wyciągnął z plecaka kolorowe karteczki samoprzylepne.
Dzieci rozlepiły karteczki na stole, na ścianach i na meblach sprawdzając czy rzeczywiście super
klej panów Silvera i Freya niczego nie niszczy. Rzecz jasna karteczki samoprzylepne doskonałe
były im znane. Jednakże Adaś stwierdził, że nazwa jest myląca.
− Powinno się na nie mówić samoodlepne.
− Albo przylepno-odlepne – dodała Ada.
− Chcemy więcej wynalazków! – zakrzyknęły dzieci.
− Proszę uprzejmie – oznajmił wujek Alfred. – Uwaga zagadka. Trzeci znakomity wynalazek
znajduje się przed waszymi noskami. Widzicie to, a nawet dotykacie tego, a nawet to was dotyka,
ale nie zwracacie na to uwagi. Co to jest?
− Meble! – zakrzyknął Adam.

− Zimno – odpowiedział wujek z niewzruszoną miną.
− Buty – próbowała zgadnąć Ada.
− Cieplej – naprowadzał wujek.
− Skarpetki – zgadywał Adaś.
− Ciepło, ciepło, coraz cieplej – Wujek uśmiechał się szeroko.
− Bluza! – Ada podskoczyła wyciągając ręce.
− Tak jest, bluza i nie tylko bluza, również spodnie, koszule, koce, kurtki, rękawiczki, szaliki,
kołdry, poduszki i wiele innych rzeczy zrobionych jest z polaru. Również skarpetki, zatem oboje
zgadliście. Oto największy wynalazek ostatnich czasów. Cieplejszy niż dawne tkaniny, mięciutki i
właściwie nieprzemakalny, gdyż nawet mokry wciąż grzeje. Specjaliści pracowali nad lekką i ciepłą
tkaniną, mogącą zastąpić wełnę. Wiecie skąd bierze się wełna?
− Wełna to sierść owieczek – odpowiedziała Ada.
− Wełniane ubrania są gryzące – Adam aż się wzdrygnął.
− Mówi się szorstkie – Ada poprawiła Adasia z miną pani nauczycielki.
− A polarowe są miękkie – kontynuował wujek. – Naukowcy badali naturalne tkaniny i odkryli, że
futro niedźwiedzia polarnego układa się w nieprzemakalne warstwy. Pojedyncze włoski stroszą się i
otwierają, gdy jest ciepło i zamykają, gdy robi się zimno i wilgotno. W ten sposób tworzy się
szczelna warstwa. Uczeni wykorzystali cienkie włókna z tworzywa sztucznego, których sploty
przypominają układ włosów na misiowej skórze. W ten sposób stworzyli polartec w skrócie zwany
polarem.
− Wujku, chcemy poznać jeszcze więcej wynalazków! – Adam i Ada podskakiwali radośnie,
sprawdzając, co jeszcze jest zrobione z polaru.
− Proszę uprzejmie.
Wynalazki znajdziesz wszędzie.
Bez nich nikt się nie obędzie.
Na suficie, w korytarzu
w samochodzie i w garażu.
W kuchni, w torbie i w plecaku
Znajdziesz nawet na wieszaku.
Wynalazki krążą wszędzie.
W każdym domu i w urzędzie.
W satelicie, na orbicie.
Odkryć pełno w naszym życiu.
Starczy w koło się rozejrzeć,
By odszukać, odkryć więcej.

