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ENGEL przybliża dzieciom tworzywa sztuczne 

Uniwersytet dla dzieci 2021: tworzywa sztuczne 
w obiegu 
 
Schwertberg, Austria – czerwiec 2021 
Samochodzik, konsola do gier, kubek do picia – nawet nasi najmłodsi nie 
wyobrażają sobie życia bez plastiku. Ale jak nadać im kształt albo jak 
wyprodukować nowe wyroby ze zużytych już produktów wykonanych z 
tworzyw sztucznych? Te pytania towarzyszyły 15 zainteresowanym tematem 
dzieciom w wieku od 7 do12 lat w trakcie wycieczki do fabryki ENGEL w 
Schwertbergu, w ramach Uniwersytetu dziecięcego Górnej Austrii. Producent 
maszyn do tworzyw sztucznych od kilku lat wspiera ofertę jako jeden z 
głównych sponsorów.  
 
„Jako firma zorientowana na przyszłość, chcemy promować młode talenty i zachęcać 
ich do korzystania z technologii, co jest szczególnie ważne dla mnie, jako ojca dwójki 
dzieci. Z pełnym przekonaniem wspieramy Uniwersytet dziecięcy Górnej Austrii także 
tego lata”, mówi CEO dr Stefan Engleder. Promocja młodych talentów jest 
priorytetem dla wszystkich a kształcenie zawodowe jest wspierane przez państwo. 
Jak podkreśla rektor Uniwersytetu dziecięcego Andreas Kupfer, MBA, który 
towarzyszył 15 dzieciom w wycieczce do ENGEL, silni partnerzy są niezbędni: 
„Innowacyjne, wiodące firmy z Górnej Austrii, takie jak ENGEL, odgrywają 
szczególnie ważną rolę w szerokiej sieci partnerów kooperacyjnych. Z jednej strony 
młodzi studenci uzyskują unikalny wgląd w globalną firmę, a z drugiej w praktyczny 
sposób poznają znaczenie technologii i cyfryzacji. Bardzo cieszy nas to, jak 
pomysłowo i troskliwie jest przygotowywana i prowadzona wycieczka do 
Schwertbergu.” 
 
Warsztaty w ENGEL w Schwertbergu 
Zgodnie z hasłem „Ze starego nowe: tworzywa sztuczne w obiegu materiałów”, 
wszystko podczas warsztatów obraca się wokół zrównoważonego rozwoju. Temat, 
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który ma szczególne znaczenie dla ENGEL jako firmy z branży tworzyw sztucznych. 
„Nowoczesne, zrównoważone życie jest możliwe tylko z tworzywami sztucznymi”, 
podkreśla Engleder. „Aby to zrobić, musimy jednak zmienić sposób, w jaki je 
traktujemy”. ENGEL, poprzez swoją aktywność badawczo-rozwojową ma istotny 
wkład w sposoby wykorzystywania przetworzonych odpadów z tworzyw sztucznych 
oraz w rozbudowywanie ogólnoświatowych możliwości recyklingu. Kluczowe jest 
włączenie dzieci i młodzieży możliwie najwcześniej w tę tematykę. Aby poradzić 
sobie z wyzwaniami przyszłości, potrzeba mądrych ludzi. „Nasza młodzież musi zdać 
sobie sprawę z tego, że wybierając zawód, tworzą lepszą przyszłość”, podkreśla 
Engleder.  
 
Zrozumieć proces formowania wtryskowego 
Główną atrakcją była miniaturowa wtryskarka, którą ENGEL wyprodukował 
specjalnie na warsztaty dla uczniów. Dzieci rozdrobniły stare doniczki, a następnie 
uzyskany materiał, wprowadzono do maszyny, gdzie nastąpiło stopienie materiału i 
wtryśnięcie do formy. Finalnie powstał nowy produkt z tworzywa sztucznego. 
Obsługa odbywała się w formie ręcznej, by umożliwić dzieciom śledzenie przebiegu 
produkcji. „Przedstawienie skomplikowanych procesów w prosty, a zarazem 
prawidłowy sposób, jest kluczowe, aby wzbudzić zainteresowanie dzieci”, tłumaczy 
Werner Wurm, kierownik globalnego kształcenia ENGEL. Nie tylko mali studenci 
Uniwersytetu dziecięcego mają dzisiaj wielką przyjemność, ale także nasi uczniowie, 
którzy mogą przekazywać wiedzę, którą do tej pory zdobyli. 
 
Podczas trzygodzinnego programu nie zapomniano też o normalnych maszynach. 
Dzieci pracowały na prawdziwych wtryskarkach ENGEL i na koniec mogły zabrać ze 
sobą do domu własnoręcznie wyprodukowane pudełka. Ostatnim punktem programu 
był spacer po hali produkcyjnej, gdzie powstają zielone maszyny. Kursy Uniwersytetu 
dziecięcego Górnej Austrii trwają jeszcze do końca września. 
 
 
Uwaga: Wszystkie zaangażowane osoby i dzieci w dniu wycieczki miały przy sobie ważny 
certyfikat covid i przestrzegały aktualnych obostrzeń. 
 

mailto:sales@engel.at


 

  

 

Informacja | dla prasy 

ENGEL AUSTRIA GmbH | A-4311 Schwertberg | Tel.: +43 (0)50 620 0 | Faks: +43 (0)50 620 3009 
sales@engel.at | www.engelglobal.com 

 
3 

 
Start Uniwersytetu dziecięcego Hagenberg: w ENGEL w Schwertbergu. Werner Wurm, 
kierownik globalnego kształcenia ENGEL (z tyłu, drugi od prawej) wita 15 zmotywowanych 
dzieci, którym w wycieczce towarzyszy rektor uniwersytetu dla dzieci Andreas Kupfer (z tyłu, 
pierwszy od prawej).  
 

 
Dzięki miniaturowej wtryskarce, wyprodukowanej dla uczniów przez ENGEL, dzieci poznają 
proces wtryskiwania i przetwarzają stare doniczki w nowy produkt.  
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Jaki materiał jest potrzebny do produkcji tworzyw sztucznych? To jedna z wielu kwestii, 
którymi zajmowały się dzieci podczas warsztatów ENGEL.  
 
 

 
Praca na prawdziwej wtryskarce. Dzieci mogły zabrać ze sobą do domu wyprodukowane 
pudełka.  
 
 
Zdjęcia: ENGEL 
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ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie produkcji maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Wtryskiwanie jest najbardziej rozpowszechnionym procesem w przetwórstwie 
tworzyw sztucznych. W procesie wtryskiwania produkuje się na przykład deski rozdzielcze i elementy 
silników samochodów osobowych, obudowy smartfonów i ramy telewizorów, zakrętki do butelek, 
szczoteczki do zębów i strzykawki, artykuły sportowe i artykuły gospodarstwa domowego. We 
wszystkich tych dziedzinach ENGEL wie, co robi. Dziewięć zakładów produkcyjnych w Europie, 
Ameryce Północnej i Azji (Chiny, Korea), a także oddziały i przedstawicielstwa w ponad 85 krajach 
stanowią gwarancję, że firma ENGEL oferuje swoim klientom optymalne wsparcie na całym świecie, 
umożliwiając im konkurencyjność i odnoszenie sukcesów przy wykorzystaniu nowych technologii oraz 
najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych. Na całym świecie ENGEL zatrudnia około 6400 
pracowników. Dwie trzecie z nich pracuje w austriackich zakładach w Schwertberg, St. Valentin i 
Dietach. 

Kontakt dla dziennikarzy: 
Ute Panzer, kierowniczka działu marketingu i komunikacji, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Fax: -3009, E-mail: ute.panzer@engel.at 

Julia Krentl, Media Relations Expert, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
+43 (0)50/620-3817, Fax: -3009, E-mail: julia.krentl@engel.at 

Kontakt dla czytelników: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Faks: -3009, E-mail: sales@engel.at 

Informacja prawna: 
Wymienione w tej informacji prasowej nazwy użytkowe, nazwy handlowe, nazwy towarów itp., również 
bez szczególnego oznakowania, mogą być markami i jako takie podlegać ochronie prawnej.  
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