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Fundacja FabLab Łódź jest z jednej strony kontynuatorką działań 
edukacyjnych i popularyzatorskich Fundacji robotyka.pl a z drugiej 
kreatorką zupełnie nowej przestrzeni twórczej. To połączenie pasji 
wielu osób do projektowania, budowania oraz dzielenia się z innymi 
wiedzą i doświadczeniem.
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Regularnie od 2008 roku odbywają się coroczne zawody robotów Sumo Challenge, których Fundacja jest współorganizatorem. 
W ramach zawodów przygotowujemy część edukacyjną w postaci pokazów i prezentacji – impreza jest darmowa i otwarta dla 
publiczności, a odbywa się w największym centrum kulturalno-handlowym –  łódzkiej Manufakturze. Jest to realizacja 
podstawowego celu Fundacji: upowszechniania idei społeczeństwa opartego na wiedzy, korzystającego z informacji i osiągnięć 
technicznych w dziedzinie informatyki, automatyki i robotyki.
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W roku 2012 Fundacja przygotowała i przeprowadziła projekt: „Robotyka w ZS nr 2 w Żurominie – 2 edycja” finansowany z 
POKL 09.05.00-14-102/11. W ramach projektu zorganizowaliśmy warsztaty budowy i programowania robotów na terenie 
Politechniki Łódzkiej dla 29 dzieci z Zespołu Szkół w Żurominie, tym samym wspierając działania edukacyjne szkoły.

W roku 2013 dla Fundacji Gajusz przeprowadziliśmy pokazy robotów w szpitalu dziecięcym im. M. Konopnickiej na ul. Spornej, 
zaś w 2014 dla Centrum Navicula pokazy robotów w Manufakturze z okazji Dnia Autyzmu. Te działania miały na celu 
kształtowanie postaw tolerancji, wzajemnego szacunku i zaangażowania na rzecz dobra innych osób, przy okazji promując 
zainteresowanie najnowszymi technologiami. 

mailto:krzysztof.piech@fablablodz.org
mailto:krzysztof.piech@fablablodz.org
mailto:grzegorz.belica@fablablodz.org
mailto:grzegorz.belica@fablablodz.org


www.fablablodz.org
Fundacja FabLab Łódź
Al. Piłsudskiego 135
92-318  Łódź
NIP: 728-271-13-70

Regon: 100620426
KRS:0000320882
Status OPP od dnia 20.10.2014
Bank Credit Agricole: 78 1940 1076 3063 8914 0000 0000

Pierwszy w Polsce festiwal twórców, artystów i entuzjastów „zrób to sam” przyciągnął prawie 200 uczestników z całego kraju. W 
ciągu kilku dni każdy z nich miał okazję obserwowania i wzięcia udziału w warsztatach renowacji mebli, budowy farmy 
hydroponicznej, podstaw elektroniki, druku 3D i wielu innych. Podczas festiwalu, na całym terenie Widzewskiej Manufaktury 
odbywały się koncerty, spotkania, oraz niezliczone inicjatywy twórcze – a wszystko w duchu DIY. Wydarzenie to odbiło się 
bardzo szerokim echem w mediach i było inspiracją do wielu kolejnych imprez tego typu. Było też namacalnym dowodem, że 
społeczność majsterkowiczów i konstruktorów jest ogromna i ciągle się rozrasta. Festiwal został zorganizowany w całości dzięki 
środkom pochodzących ze zbiórki społecznej (crowdfunding) – zebrano ponad 80 tys. zł. Planujemy powtarzanie i rozbudowę 
festiwalu w kolejnych latach.
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Fab Jam to międzynarodowe zawody, gdzie podczas jednego dnia rywalizują artyści i inżynierowie z całego świata, w tworzeniu 
rzeczy na wczesniej zadany temat.
    W 2013 zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy Veggie Coster – miniaturową kolejkę linową zainstalowaną na zewnatrz budynku, 
w której wagonikach umieszczono doniczki z roślinami. Dzięki temu rozwiązaniu sąsiadujący ze sobą mieszkańcy mogą wspólnie 
uprawiać i korzystać z warzyw i ziół nawet na bardzo ograniczonej przestrzeni. Projekt powstał z myślą o maksymalnym 
wykorzystaniu rzeczy starych i pozornie bezużytecznych – kół, łańcuchów i zębatek rowerowych. Jest tani w wykonaniu i 
eksploatacji, a może przynieść wymierne korzyści w codziennym życiu małych społeczności.
   W roku 2014 zbudowaliśmy wielozadaniową, ruchomą platformę – WALKIE. Opierając się na pomyśle napędu Theo Jansena 
skonstruowaliśmy maszynę mogącą służyć jako chodzik dla niepełnosprawnego, samobieżny stolik czy podwozie robota. 
Światowa premiera naszej konstrukcji  miała miejsce na zawodach robotów Sumo Challange 2014 i spotkała się z olbrzymim 
zainteresowaniem, zdobywając pierwsze miejsce w kategorii Freestyle. Fab Jam to impreza cykliczna – w tym roku czeka nas 
kolejne wyzwanie.
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Od 2013 r. organizujemy kreatywne majówki, których uczestnicy mają okazję na żywo zapoznać się z wieloma pomysłami na 
łatwe i własnoręczne poprawienie jakości życia. Czy to przez uczestnictwo w szerokiej gamie warsztatów tematycznych – 
upcycling, fotografia otworkowa, budowanie z materiałów naturalnych, pszczelarstwo, rower poziomy. Czy też biorąc udział w 
pokazach nowoczesnych technologii – drukarki 3D, obrabiarki numeryczne CNC, moduły mikroprocesorowe do zastosowań 
amatorskich – Arduino. Jest to też świetna okazja do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń, a w ogólnym aspekcie 
do promowania kultury „zrób to sam”. 
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Dzieło Michała i Łukasza. Obrabiarka CNC do metali kolorowych.
szczegóły na www.cnc.info.pl/topics60/zdzichu-cnc-vt65726.htm
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Frezarka numeryczna zbudowana przez Krzysztofa i Kamila. Lubuje się w obrabianiu drewna i tworzyw sztucznych o wymiarach 
do 2500x1250 mm. 

szczegóły na http://www.cnc.info.pl/topics60/projekt-bozena-vt57369.htm
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Sklejkowa wariacja na temat maszyn kroczących Theo Jensena, laureat Sumo Challange 2014 w kategorii freestyle. Realizacja 
specyficznego układu kinematycznego demonstrująca możliwości naszego warsztatu.
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● Magazyn - składnica materiałów oraz części 
mechanicznych i elektronicznych 

● Warsztat - frezarki cnc, spawarki, piły, wiertarki, piec 
do 1300oC i wiele innych

● Kuchnia - centrum gotowana i ożywionych dyskusji

● Antresola -  przestrzeń dla elektroników

...wszystko do Twojej dyspozycji.
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https://www.youtube.com/channel/UCIrryfF2QvH99Amup5KUBOg/videos

facebook.com/fablablodz

fablablodz.org

http://www.punktdlalodzi.pl/edycja2013.html

http://www.portalpszczelarski.pl/artykul/162/warsztaty_pszczelarskie_w_fab_lab_odz_-_relacja_z_wydarzenia.html

http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,17566996,W_Wi_Mie_rzadza_majsterkowicze__Wprowadzaja_idee__zrob.html

https://www.facebook.com/makerkidsworld

makerkidsworld.com
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