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Młodzi wynalazcy na 5! 
5. edycja Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha 

 
 

„Młodzi wynalazcy na 5!" – pod takim hasłem organizowana jest 5. 

edycja programu edukacyjnego dla gimnazjalistów Akademia 

Wynalazców im. Roberta Boscha. Tegoroczna odsłona programu 

została wzbogacona o nowy element – platformę internetową Akademia 

Online, na której będą zamieszczone niepublikowane wcześniej filmy 

popularnonaukowe poświęcone wynalazkom  

i naukom ścisłym. 

Stałym elementem programu są warsztaty dla uczniów na Politechnice 

Warszawskiej i Wrocławskiej. W tym roku uczniowie będą mieli okazję m.in. 

sterować dronem, rywalizować w zawodach szybkiego programowania, 

sprawdzić trwałość materiałów kompozytowych używanych do budowy 

bolidów i samodzielnie zbudować tunel aerodynamiczny. Przy współpracy z 

Wrocławskim Parkiem Technologicznym odbędą się zajęcia z programowania 

robotów oraz pokaz możliwości łazika Scorpio 4 – zwycięzcy European Rover 

Challenge, europejskich zawodów łazików marsjańskich. W ramach zajęć 

dodatkowych uczestnicy programu spotkają się w Urzędzie Patentowym 

Rzeczypospolitej Polskiej z młodymi, utytułowanymi wynalazcami, a podczas 

warsztatu z psychologiem będę odkrywali swoje mocne strony. 
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„Rosnące z roku na rok zainteresowanie Akademią Wynalazców im. Roberta 

Boscha wśród uczniów i nauczycieli potwierdza, że idea trafiła w 

zapotrzebowanie młodych ludzi. Jesteśmy pod dużym wrażeniem zapału 

młodzieży, ale też dużej wiedzy z jaką przystępuje ona do konkursu. 

Szczególnie atrakcyjnym elementem Akademii jest możliwość praktycznego 

wykonania wynalazków w laboratoriach wyższych uczelni pod nadzorem i z 

pomocą starszych kolegów, przyszłych inżynierów. Dotychczasowym efektem 

tej współpracy jest 200 prototypów wynalazków. Ze stuprocentową 

pewnością możemy powiedzieć, że Akademia Wynalazców im. Roberta 

Boscha to kuźnia przyszłych konstruktorów i pracowników nowoczesnych 

laboratoriów. To program, który wspaniale wpisuje się w potrzeby polskiej 

gospodarki i dynamicznie rozwijającego się sektora produkcyjnego” – mówi 

Krystyna Boczkowska, Prezes Zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. 

 

Akademia Online 

Na stronie internetowej programu www.akademiawynalazcow.edu.pl została 

stworzona platforma Akademia Online, na której będą publikowane filmy 

popularnonaukowe. Nagrania mają na celu przybliżać uczniom różnorodne 

zagadnienia ze świata nauki i wynalazków. W pierwszej serii poświęconej 

polskim wynalazcom będzie można poznać historię maszyny szyfrującej, 

kamizelki kuloodpornej, a także tajniki wytrzymałości materiałów z których 

powstają wynalazki.  

 

Ambasador programu 

W 5. edycji Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha misję popularyzacji 

przedmiotów ścisłych wśród młodzieży będzie pełnić ambasador programu 

Monika Koperska, doktorantka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

i laureatka ogólnoświatowego konkursu popularyzującego naukę FameLab 

International. Monika Koperska jest popularyzatorem nauki i aktywnie wspiera 

inicjatywy edukacyjne. 

 

Warsztaty i konkurs na wynalazek 

W ofercie programowej tegorocznej edycji Akademii znalazły się wysoko 

ocenione przez uczniów w ubiegłych edycjach zajęcia z robotyki, tworzenia 

materiałów kompozytowych, obsługi łazików marsjańskich, energetyki 

niekonwencjonalnej, automatyki i aerodynamiki. Nowością będą zajęcia 

dotyczące sterowania dronami oraz programowania i budowy tunelu 

aerodynamicznego. Uczniowie uczestniczący w warsztatach będą mogli 

wziąć udział w konkursie na wynalazek. 10 najlepszych projektów w 

Warszawie i Wrocławiu otrzyma dofinansowanie firmy Bosch. Jury nagrodzi 3 

najlepsze prototypy w każdym z miast.  

 

http://www.akademiawynalazcow.edu.pl/
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Zapisy na zajęcia 

Zapisy na warsztaty w ramach Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha 

będą trwały od 2 do 13 lutego 2015 r. Nauczyciele mogą rejestrować 

uczniów, wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie 

programu www.akademiawynalazcow.edu.pl. Udział w Akademii jest bezpłatny 

 

O programie 

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha to program edukacyjny dla 

gimnazjalistów prowadzony przez firmę Robert Bosch w Polsce od 2011 r. 

Celem programu 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. Dotychczas w 

projekcie wzięło udział 4600 uczniów, którzy zgłosili 187 pomysłowych 

wynalazków.  

 

Partnerzy projektu 

Piąta edycja programu Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha jest 

organizowana przy współpracy Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej. 

Projekt wspierają również Minister Edukacji Narodowej, Prezes Polskiej 

Akademii Nauk, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Mazowiecki i 

Dolnośląski Kurator Oświaty, Wojskowa Akademia Techniczna, Centrum 

Edukacji Obywatelskiej oraz Wrocławski Park Technologiczny. Patronat 

medialny nad programem objęli: Wiedza i Życie, Młody Technik, Victor 

Gimnazjalista, Akademickie Radio Kampus, Akademickie Radio Luz, Portal 

Edukacja Internet Dialog. 

 

Film promujący 5. edycję: 

https://www.youtube.com/watch?v=rBXoDXMjHqM

http://www.akademiawynalazcow.edu.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=rBXoDXMjHqM
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Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod 

marką 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 36 700 pracowników osiągnęło w roku 2013 przychody w wysokości około 5,7 

mld euro. 

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz 

https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych 

danych, w roku 2014 około 290 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 

48,9 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji, 

dane za rok 2014 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2013). 

Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki 

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 

2014 Bosch zgłosił ponad 4.600 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 

Kontakt dla czytelników: 

Łukasz Kałucki 

Tel.: (22) 715 48 05 

http://www.boschrexroth.pl/
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E-Mail: lukasz.kalucki@pl.bosch.com 

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 
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 
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