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Wierzymy, że tworząc możliwości 
uwalniamy drzemiący w ludziach potencjał. 
Z realnej pracy rodzi się bezcenne 
doświadczenie. Dzielimy się nim, tak samo 
jak narzędziami, które budujemy.

Ekipa FabLab Łódź
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Dlaczego FabLab?

O NAS:

 FabLab Łódź zrodził się z potrzeby - 
potrzeby stworzenia otwartego dla wszyst-
kich warsztatu, wypełnionego profesjonalny-
mi maszynami i narzędziami, w którym da się 
stworzyć niemal wszystko. W takim miejscu 
spotykają się ze sobą eksperci, skłonni dzielić 
się swoją wiedzą techniczną, rzemieślnicy, 
studenci, artyści i wszyscy chętni, by coś 
zaprojektować i wytworzyć - bez względu 
na to, czy będzie to nietypowa biżuteria, 
części silnika spalinowego czy innowacyjny 
robot. Jesteśmy częścią ogólnoświatowej 
sieci ponad kilkuset  FabLabów (labora-
toriów fabrykacji), zostaliśmy też wpisani 
na oficjalną listę Fab Foundation¹. Dzięki 
naszym staraniom to wyjątkowe miejsce na 
mapie Łodzi przyciąga rzesze wytwórców, 
młodszych i starszych, doświadczonych oraz 
początkujących. Aktywizowana przez łódzki 
FabLab społeczność wykonała już wiele pro-
jektów z rozmaitych dziedzin, między inny-
mi: robotyki, elektroniki, mechaniki, projek-
towania, pszczelarstwa, kowalstwa i obróbki 
artystycznej szkła.

¹ https://www.fablabs.io/fablablodz

 Wytwórcy (makerzy) tworzą swoistą 
subkulturę, zrzeszającą wynalazców, pro-
jektantów, konstruktorów i hobbystów. 
Większość z nas łączy fascynacja do tech-
nologii i fabrykacji nowoczesnymi metodami  
- obrabiarkami CNC, drukiem 3D, elektroniką 
i robotyką, ale nie boimy się też konwencjo-
nalnej obróbki drewna, metalu oraz tradycyj-
nego rzemiosła. Prototypujemy, konstruuje-
my i naprawiamy przedmioty użytkowe oraz 
udoskonalamy istniejące produkty. Popula-
ryzujemy naukę i wiedzę o technice, a także 
prowadzimy prace badawczo-rozwojowe 
- wszystko to dzięki unikalnemu połączeniu 
umiejętności i pasji.  
 W polskich realiach ruch wytwórców 
przejmuje i twórczo rozwija dziedzictwo 
majsterkowiczów, kojarzonych z Adamem 
Słodowym oraz “kulturą zaradności”. Nasze 
działania cechuje otwartość i egalitaryzm - 
jesteśmy przekonani, że w każdym drzemią 
pokłady kreatywności, które można obudzić 
i zaprzęgnąć do pracy w takim miejscu, 
jak FabLab. Sami projektujemy i budujemy 
swoje narzędzia, stanowimy część globalnej 
społeczności, uczymy się i uczymy innych. 
Zmieniamy biernych konsumentów w akty-
wnych konstruktorów. Dzięki otwartym 
źródłom i ogromnym społecznościom inter-
netowym nie ma dziedziny, której nie 
moglibyśmy wspólnie odkryć. 

Idea ruchu wytwórców:
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PRZESTRZEŃ
WARSZTATOWA:2

NARZĘDZIOWNIA:

FREZARKA CNC “BOŻENA”

To pierwsza maszyna zaprojektowana i zbudowana przez 
zespół FabLabu. Przeznaczona jest do obróbki drewna, 
materiałów drewnopochodnych oraz lekkich tworzyw 
sztucznych. Służy konstruktorom oraz studentom do 
realizacji form meblarskich, tworzenia unikalnych detali 
oraz prototypów.
Konstruktorzy: Krzysztof Piech, Kamil Szczesio.

FREZARKA CNC “ZDZICHU”

Przeznaczona do obróbki aluminium oraz innych metali 
miękkich, która pozwala na realizację detali wysokiej pre-
cyzji, np. elementów silników czy mechanizmów robo-
tów. Posiada autorski elektroniczny układ sterujący. 
Obróbka metali znacznie zwiększa możliwości prototy-
powania w FabLabie.
Konstruktorzy: Michał Ciąćka, Łukasz Ciąćka.

TOKARKA TSB-16

Stanowisko do profesjonalnej ręcznej obróbki tokarskiej. 
Wyposażone w rozmaite narzędzia dodatkowe, pozwala 
m. in. nacinać gwinty, toczyć tuleje i wałki.
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WARSZTAT DLA ELEKTRONIKÓW
/HACKERSPACE:

 Specjalnie dla elektroników, programistów i pas-
jonatów platform do prototypowania i edukacji, jak
Arduino i Raspberry Pi, stworzyliśmy zaplecze do tworze-
nia układów sterujących, budowy robotów i naprawiania
elektroniki. W naszym Hackerspace odbywają się prace 
prototypowe i realizowane są programy edukacyjne oraz 
eksperymenty. W stale powiększanym warsztacie odda-
jemy do dyspozycji hakerów między innymi: stacje lutow-
nicze, wytrawiarkę i stanowisko do tworzenia płytek PCB, 
cyfrowy oscyloskop, Arduino, Raspberry Pi, kilkanaście 
zestawów developerskich oraz dziesiątki tysięcy kompo-
nentów elektronicznych do wykorzystania.
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NARZĘDZIA 
 W TRAKCIE REALIZACJI:
  

DRUKARKA 3D

Druk 3D już dziś rewolucjonizuje prototypowanie produk-
tów i jest jedną z podstaw cyfrowej fabrykacji. Wiedza o 
jego możliwościach jest również przekazywana w FabLa-
bie. Obecnie dwa zespoły pracują w naszym warsztacie 
nad autorskimi drukarkami 3D: w układzie delta oraz w 
układzie “H”. 

PLOTER LASEROWY

Dzięki zakończonej sukcesem kampanii crowdfundin-
gowej budujemy ploter laserowy CO2 własnego projek-
tu. Jest to najpopularniejsze we wszystkich światowych 
FabLabach narzędzie do prototypowania. Dzięki niez-
równanej szybkości jest nieocenioną pomocą dla projek-
tantów i artystów. Pozwala on na cięcie i grawerowanie 
w tworzywach sztucznych, sklejce drewnianej, papierze, 
skórze, na artykulach spożywczych i w wielu innych
nietypowych materialach.

WYCINARKA PLAZMOWA CNC

Ploter CNC służący do cięcia stali na potrzeby projektów 
inżynierskich oraz artystycznych. Dzięki precyzyjnemu 
sterowaniu oraz dużej mocy pozwala na wycinanie nie-
typowych form i elementów w arkuszach metalu dużej 
grubości.
Konstruktorzy: Łukasz Ciąćka, Sławomir Pietras, Krzysztof 
Piech, Krzysztof Kudra.
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NASZE OSIĄGNIĘCIA
I DOŚWIADCZENIE:3

WARSZTATY EDUKACYJNE

 
 FabLab Łódź realizuje szereg warsztatów
i kursów, pełniąc tym samym istotną rolę w popularyzacji 
wiedzy o technice i szerzeniu umiejętności manualnych. 
Przez prawie dwa lata przybyło do nas ponad 300 osób 
z całego kraju, które w ramach naszych działań eduka-
cyjnych mogły w praktyce, pod okiem doświadczonych 
ekspertów, spróbować swoich sił w takich dziedzinach, 
jak: elektronika i robotyka, obsługa drukarek 3D,
pszczelarstwo (w tym budowa ula wielkopolskiego), 
kowalstwo, sztukateria, rysunek projektowy, renowacja 
mebli, artystyczna obróbka szkła, serwisowanie rowe-
rów, mechanika silnikowa, a nawet spawanie. Spotkania 
nastawione są na praktykę, często uczestnicy są nowic-
juszami w dziedzinach, w których się szkolą.
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WYDARZENIA

 

 Obok rozwoju własnych projektów technicznych 
i działalności edukacyjnej, ważną część aktywności Fab-
Labu stanowi orgranizacja wydarzeń, spotkań i prezen-
tacji. Cykliczne pokazy pn. “Noc Wytwórców”, festiwal 
“Make Camp 2013”, czy też konkurs dla projektantów 
robotów “makemake” to niektóre z naszych inicjatyw, 
które w ciekawej formie przybliżają technologię i wiedzę 
praktyczną lokalnej społeczności. 

 Uczestniczymy również w wydarzeniach o 
skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej. W 2013 roku 
uczestniczyliśmy w konkursie Łódź Design Festival “Make 
Me” z projektem Veggie Coaster, jeszcze jako stowa-
rzyszenie otrzymaliśmy “Punkt dla Łodzi”. Byliśmy jedyną 
grupą z Polski, która brała udział w międzynarodowych 
konkursach FabLabów “Fab Jam”, wystartowaliśmy 
również w Sumo Challenge 2014 zdobywając pierwsze 
miejsce w kategorii Freestyle. Dla naszej społeczności 
stworzyliśmy polskie tłumaczenie filmu dokumental-
nego “The Maker” o globalnym ruchu wytwórców oraz 
zorganizowaliśmy jego polską premierę.

 Mieliśmy również okazję zaprezentować się na 
wielu imprezach plenerowych, kulturalnych i tematy-
cznych, między innymi: Urban Summer Festiwal 2014, 
Press Tour 2014, Kiermasz Kreatywnych na ul. Piotrkow-
skiej, Foto Festiwal, VII Europejskie Forum Gospodarcze 
- Łódzkie czy Nocy Robotów. 
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SPOŁECZNOŚĆ:4

 Przez ponad dwa lata, samodzielnie budując 
zaplecze techniczne oraz aktywizując społeczność 
twórców i ekspertów, wytworzyliśmy unikalną wartość. 
Działalność FabLabu, dzięki której łączą się oddzielne 
dotąd grupy majsterkowiczów, profesjonalistów, artys-
tów i wizjonerów, pozytywnie stymuluje oddolną 
współpracę i wymianę wiedzy. Uczestnicy spotkań war-
sztatowych, klienci biznesowi, stali bywalcy FabLabu 
oraz indywidualni konstruktorzy czy studenci mogą 
dzięki FabLabowi zrealizować wiele projektów, które bez 
synergii technologii i wiedzy nie byłyby nigdy możliwe. 
Najlepszym potwierdzeniem tych słów są stworzone 
przez nas obrabiarki CNC, instalacje artystyczne, prace 
zaliczeniowe studentów, zainicjowane przez nas spot-
kania grup tematycznych i nasz codzienny kontakt z 
młodymi konstruktorami. Wierzymy, że w każdym istnie-
je ogromny potencjał, który z racji braku przestrzeni czy 
narzędzi często pozostaje uśpiony. Ruch wytwórców oraz 
kiełkująca w Polsce idea FabLabów wpisuję się w ważne 
potrzeby młodego pokolenia, które wraca do dawnych 
tradycji kultury zaradności, ma potrzebę naprawiania 
przedmiotów i tworzenia nowych. Praca dla tej grupy to 
przyjemność i potwierdzenie, że młodzi twórcy są w sta-
nie  spektakularnie rozwinąć swoje talenty - potrzeba im 
jedynie kreatywnego środowiska, które dla nich twor-
zymy.
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W ramach naszych projektów i działalności mieliśmy 
przyjemność współpracować, tworzyć oraz promować 
wiedzę techniczną wraz wieloma organizacjami i 
przedsiębiorstwami:

NASI PARTNERZY:

Oraz:

KLASTER ICT
ELECTROPARK
STOWARZYSZENIE KOWALI POLSKICH
WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARSTWA W ŁODZI
ZACZAROWANY OŁÓWEK
KOŁO NAUKOWE PŁ SKANER
MŁODY TECHNIK
NARZEDZIOWA.COM
VICTORIA S.C



12

Krzysztof Piech
/Prezes Fundacji FabLab Łódź 

+48 600 815 819; 
krzysztof.piech@fablablodz.org

Grzegorz Belica
/Wiceprezes Fundacji FabLab Łódź

+48 796 043 999;
grzegorz.belica@fablablodz.org

www.fablablodz.org

www.lodz360.com/fablab/

www.facebook.com/FabLabLodz

Al. Piłsudskiego 135
92-318  Łódź

NIP: 728-271-13-70
Regon: 100620426
KRS:0000320882
Status OPP od dnia 20.10.2014
Konto: 78 1940 1076 3063 8914 0000 0000
Bank Credit Agricole

Fundacja FabLab Łódź

KONTAKT5


