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Znamy laureatów warszawskiego konkursu Akademii 
Wynalazców im. Roberta Boscha  

 

Gala finałowa programu edukacyjnego dla gimnazjalistów „Akademia  Wynalazców im. Roberta 

Boscha” 

We wtorek 4 czerwca br. odbyła się gala finałowa programu edukacyjnego 

dla gimnazjalistów „Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha”. Podczas 

uroczystości ogłoszono wyniki warszawskiego konkursu na wynalazek. Na 

podium stanęły zespoły, które przygotowały prototypy „Pionoszlady”, 

„Podstawki z lampką” oraz „Bidonu chłodzącego”. Wyniki wrocławskiego 

konkursu poznamy w czwartek 6 czerwca. 

Pod koniec maja br. jury składające się z przedstawicieli Politechniki 

Warszawskiej, studenckich kół naukowych działających przy uczelni, Urzędu 

Patentowego RP i firmy Bosch wyłoniło laureatów warszawskiego konkursu 

organizowanego w ramach III edycji „Akademii Wynalazców im. Roberta 

Boscha”. Wyniki zostały ogłoszone 4 czerwca podczas uroczystości 

wręczenia nagród w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. 

Oto lista zwycięzców: 

I miejsce - zespół „Pomysłowe Pierwszaki” z Gimnazjum nr 128 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - za wynalazek 

„Pionoszlada”, czyli praktyczną szufladę, która wysuwa się pionowo do góry. 

Projekt został przygotowany pod opieką pani Iwony Bojarskiej. 
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II miejsce - zespół „Mole książkowe” z Gimnazjum nr 13 im. Stanisława 

Staszica - za wynalazek „Podstawka z lampką”, który pozwala np. odrabiać 

lekcje w różnych miejscach - na kanapie czy w autobusie. Jest to projekt 

konkursowy uczniów pani Anny Samulak. 

III miejsce - zespół „Pingwin” Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica - za 

wynalazek „Bidon chłodzący”, który dzięki zastosowanym materiałom nie 

tylko obniża temperaturę napoju podczas jazdy na rowerze, ale również 

zapobiega rozwojowi drobnoustrojów. Prototyp przygotowali gimnazjaliści pod 

opieką pani Anny Samulak. - Po raz kolejny gimnazjaliści, którzy wzięli udział 

w trzeciej edycji „Akademii Wynalazców”, udowodnili jaki potencjał w nich 

drzemie. Polsce potrzebni są ludzie kreatywni, potrafiący odnaleźć się w 

świecie nowoczesnych technologii, samodzielnie myślący i poszukujący 

istotnych informacji w gąszczu dostępnej wiedzy. Tacy są uczestnicy 

„Akademii Wynalazców”. Mam nadzieję, że dzięki temu doświadczeniu będą 

dalej rozwijać swój talent i chętnie podejmować nowe wyzwania - powiedziała 

podczas gali finałowej Krystyna Boczkowska, Prezes Zarządu spółki Bosch w 

Polsce. 

Projekty konkursowe zostały przygotowane w 2 etapach. W pierwszej 

kolejności uczniowie przedstawili koncepcje wynalazków, uwzględniając m.in. 

to, do czego służy wymyślone urządzenie, jak będzie działać, dlaczego jest 

innowacyjne i jaki ma wpływ na środowisko. W kolejnym etapie 10 finałowych 

zespołów z warszawskich szkół otrzymało dofinansowanie od firmy Bosch na 

opracowanie prototypów wynalazków. Jury oceniło przygotowane projekty 

pod względem staranności przygotowania i pomysłowości zaprezentowanych 

rozwiązań. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie było uczestnictwo w 

warsztatach kreatywnych organizowanych w marcu i kwietniu przez 

studentów kół naukowych działających przy Politechnice Warszawskiej. 

Podczas gali finałowej każdemu członkowi zespołu stającego na podium 

zostały wręczone atrakcyjne nagrody. Za pierwsze miejsce laureaci otrzymali 

smartfony, każdy o wartości ok. 1000 zł. Nagrodę główną wybrali 

gimnazjaliści w głosowaniu zorganizowanym na profilu „Akademii 

Wynalazców im. Roberta Boscha” na Facebooku. Drugie miejsce zostało 

nagrodzone kamerą sportową do filmowania pod wodą. Natomiast 

członkowie zespołu, który zajął trzecie miejsce, otrzymali przenośny 

odtwarzacz mp3. Firma Bosch przekazała również elektronarzędzia 

pracowniom szkolnym, a także nauczycielom-opiekunom zwycięskich 

zespołów. 
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Uczestnicy gali mieli okazję podziwiać pokaz ferrofluidu przygotowany przez 

studentów z Koła Naukowego Fizyków, a także prezentację kuchni 

molekularnej. „Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha” to program 

edukacyjny dla gimnazjalistów prowadzony przez firmę Robert Bosch od 

2011 r. Celem projektu jest popularyzacja wśród młodzieży przedmiotów 

ścisłych – matematyki, fizyki, techniki oraz zainteresowanie jej uczelniami 

technicznymi, co może skutkować w przyszłości zwiększeniem kadry 

inżynierskiej w Polsce oraz przyczynić się do promocji uzdolnionych młodych 

osób. Program obejmuje dwa etapy. Pierwszy to warsztaty kreatywne 

prowadzone przez studentów Politechniki Warszawskiej i Politechniki 

Wrocławskiej. W drugim etapie uczniowie biorą udział w konkursie na pomysł 

wynalazku. Do tegorocznej edycji zgłosiło się blisko 50 szkół z Mazowsza i 

Dolnego Śląska. W warsztatach na politechnikach uczestniczyło 1 500 

gimnazjalistów. 

Trzecia odsłona programu organizowana jest w Warszawie i Wrocławiu pod 

patronatem honorowym Polskiej Akademii Nauk, Urzędu Patentowego RP, 

Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Jana 

Szmidta, Jego Magnificencji Rektora Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. 

inż. Tadeusza Więckowskiego, we współpracy ze Studenckimi Kołami 

Naukowymi działającymi na Politechnikach Warszawskiej i Wrocławskiej. 

Patronat medialny nad projektem objęły redakcje: PAP Nauka w Polsce, 

Młody Technik, Victor Gimnazjalista, Radio LUZ, Radio Kampus, Portal 

„Edukacja Internet Dialog“. 

 

Kontakt dla dziennikarzy: 

Magdalena Chmielewska 

tel.: +48 22 738 1880 

fax: +48 22 758 8735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

Bosch Rexroth jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth 

firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy 

i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn 

samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth 

jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty 

i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 

37 735 pracowników osiągnęło w roku 2012 przychody w wysokości około 6,54 mld euro. 

 Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl 

http://www.boschrexroth.pl/
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Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. W roku 2012 około  

306 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 52,5 mld euro. Z początkiem 

roku 2013 wprowadzono podział na 4 działy przedsiębiorstwa: Techniki Motoryzacyjnej, 

Technologii Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia 

Budynków. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych 

i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów 

serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć 

sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 

2012 Bosch przeznaczył ok. 4,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 800 

patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im 

innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym 

świecie technologia jest „bliżej nas”. 

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch 

Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział 

firmy Bosch wynosi 50 proc. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl  

 
Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 
Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35 
info@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
Biura Regionalne: 
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk 
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75 
gdansk@boschrexroth.pl 
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź 
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 
katowice@boschrexroth.pl 
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 
poznan@boschrexroth.pl 
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów 
tel.: (17) 865 86 07, fax: (17) 865 87 70 
rzeszow@boschrexroth.pl 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. J. Wymysłowskiego 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 


