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Odkryj w sobie wynalazcę! 
Ruszyła III edycja Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha 

 
21 stycznia 2013 roku rozpoczęła się trzecia edycja programu edukacyjnego 

dla uczniów warszawskich i wrocławskich szkół gimnazjalnych, obejmująca 

warsztaty kreatywne i konkurs na wynalazek. Projekt organizowany przez 

Grupę Bosch przy współpracy z Politechniką Warszawską i Wrocławską 

wsparły także Polska Akademia Nauk i Urząd Patentowy Rzeczpospolitej 

Polskiej. W tym roku organizatorzy przygotowali nowe atrakcje, nie tylko dla 

młodzieży. 

Jak działa giroskop? Czym różni się aerodynamika w Formule 1 od tej 

w zwykłych pojazdach? Co to jest inżynieria materiałowa i dlaczego odgrywa 

tak ważną rolę w procesie projektowania wynalazków? Jak otrzymać czyste 

srebro, wykorzystując do tego glukozę lub kwas mrówkowy? – to tylko 

niektóre tematy tegorocznych warsztatów. Już po raz trzeci w ramach 

programu edukacyjnego Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha 

gimnazjaliści będą mieli okazję odwiedzić Politechnikę Warszawską 

i Wrocławską, by uczestniczyć w niecodziennych zajęciach poświęconych 

nauce i technice. Każdy uczeń będzie mógł wziąć udział w trzech 

warsztatach, podczas których pod okiem przedstawicieli Studenckich Kół 

Naukowych będzie w praktyce wykorzystywać wiedzę teoretyczną. 

Dodatkowo w tej edycji odbędą się dwa warsztaty na temat własności 

intelektualnej i ochrony patentów w Urzędzie Patentowym RP.  

Wiedza zdobyta podczas warsztatów może zainspirować do kreatywnego 

myślenia i przygotować gimnazjalistów do wzięcia udziału w drugiej części 

programu, czyli konkursie na wynalazek. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły 

na urządzenia przyjazne dla środowiska, ekonomiczne w produkcji i możliwe 

do szerokiego zastosowania. 
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Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod 

markę Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące 

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

samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

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 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 

mld euro. 

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl 

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółek: 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. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i 

usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra 

Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 

pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch 

reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 

60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na 

świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił 

ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia 

ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania. 

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

Kontakt dla czytelników: 

mgr Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

E-Mail: magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.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 

http://www.boschrexroth.pl/


 

 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth Sp z o.o., ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa, Polska, www.boschrexroth.pl 

Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

Fax: +48 22 7588735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

 

Informacja prasowa 

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 

 

 


