
#1. WITAM

Witam serdecznie. Nazywam się Łukasz Anwajler, opowiem Wam o pomyśle z którym zetknąłem się pod 

koniec zeszłego roku. Ten pomysł to makerspace - wspólna przestrzeń w której możemy realizować twórcze 

przesięwzięcia.

 

#2. KAZDY TWORCA

Każdy człowiek jest twórcą. Niezależnie od tego czym dokładnie się zajmujemy - każdy z nas lubi tworzyć, 

działać, bawić się rzeczami, cenimy sobie kreatywność.

 

#3. INSPIRACJA

Inspiracja jest istotnym czynnikiem w życiu każdego twórcy. W naszej przestrzeni spotyka się wielu 

ciekawych, otwartych i niezależnych twórców, którzy inspirują się nawzajem, co prowadzi do powstania 

wielu nowatorskich pomysłów.

 

#4. WSPOLPRACA

Co więcej, mejkerspejs umożliwia wprowadzanie tych pomysłów w życie. Ludzie którzy spotykają się w 

naszej grupie posiadają różne umiejętności i są skłonni sobie nawzajem pomagać.

 

#5. FIZYCZNE MIEJSCE

Makerspace to fizyczne miejsce, w którym to wszystko jest możliwe. To miejsce spotkań, rozmów i 

lokalizacja wielu wydarzeń, ale także warsztat pracy, w którym można dłubać przy swoich projektami.

 

#6. WARTOSCI

Całość działa sprawnie dzięki wyznawanym przez nas wartościom, wywodzącym się z kultury hackerskiej. 

Te wartości to: otwartość, niezależność i dzielenie się.

 

#7. TO NIE UTOPIA

Utopia? Nie - to działa! Mapka hackerspace'ów, zdjęcie z cbase. Przedstawiony na slajdzie berliński c-base 

skupia okołu 300 osób, jest siedzibą grupy Wikipedystów

 

#8. W WARSZAWIE TEZ

W warszawie też istnieje społecznośc, która chce stworzyć warszawski mejkerspejs. Członkowie hackerspace'u 

rozpoczęli i - mimo braku fizycznego miejsca - realizują już wspólne projekty.

 

#9. KEYER

Keyer: zastanawiacie się co to jest? To jest klawiatura. 

Wygodna, ergonomiczna klawiatura, która jest zawsze dostępna, niezależnie od tego czy jesteśmy w domu 

czy jedziemy tramwajem wydaje się być ciekawą koncepcją do sprawdzenia w boju. No i pomyślcie o 

sloganie: “cokolwiek robisz, Twoja druga ręka jest zawsze do dyspozycji”.

 

#10. BOOKSCANNER

Jeden z projektów, którymi się zajmujemy to zainicjowany przez Fundację Nowoczesna Polska i realizowany 

obecnie przez członków makerspace'a prototyp skanera do książek. Wymagania jakie sobie wyznaczyliśmy to 

koszt poniżej tysiąca złotych oraz mobilność. Podstawa wykonana jest z ruchomych drewnianych elementów, 

obraz przechwytują dwa aparaty fotograficzne.



 

#11.  OLPC

Zaczęliśmy bawić się niedawno sprzętem udostępnionym w ramach projektu One Laptop Per Child. W 

tej chwili poszukujemy strategii edukacyjnej, której można by użyć do wykorzystania sprzętu w polskich 

warunkach. Koszt jednego laptopa to 150$ dolarów, cechuje go wysoka mobilność, zdecentralizowana 

komunikacja oraz odporność na zalanie i upadki.

 

#12. DRUKARKA 3D 

Dzięki życzliwości jednego z członków, makerspace ma dostęp do drukarki 3D, tzw. makerbota. Urządzenie 

pozwala drukować dowolne trójwymiarowe kształty, które zawierają się w przestrzeni 10x10x13cm. 

Wyobraźcie sobie możliwość stworzenia dowolnego przedmiotu mieszczącego się w podanym rozmiarze… 

Lubimy to.

 

#13. FOLLOW THE LINE

5 marca makerspace wystawił swojego robota do zawodów Follow The Line. Urządzenie miało za zadanie 

samobieżnie przejechać trasę zaznaczoną czarnym kolorem na białej nawierzchni. Ekipa makerspace'a zajęła 

13 miejsce na kilkadziesiąt wystęujących zespołów. Za rok wrócimy, żeby znów powalczyć z konstruktorami z 

całej Polski.

 

#14. TO OCZYWISCIE NIE WSZYSTKO

To oczywiście nie wszystkie nasze projekty. Na każdym spotkaniu powstają nowe pomysły i zaczyna się ich 

realizacja. Jeżeli chcecie do nas dołączyć, zapraszamy w czwartki wieczorem.

 

#15. ORGANIZACJA

Makerspace utrzymuje się z dobrowolnych składek członkowskich. Dzięki temu jesteśmy niezależni i sami 

możemy decydować o wszystkich jego aspektach.

 

#16. STAN OBECNY

Pomysł na makerspace bardzo dynamicznie się rozwija. W krótkim czasie udało nam się skrzyknąć około 20 

osób i zebrać 3/4 środków potrzebnych do wynajęcia lokalu na pierwsze 3 miesiące.

 

#17. CZEGO TRZEBA cz.1

Czego trzeba? Ciebie, ciebie i ciebie (palce) i wszystkich osób pomiędzy Wami.  Lubicie tworzyć? 

Przyłączcie się do naszej bandy, zbudujmy razem warszawski makerspace.

 

#18. CZEGO TRZEBA cz.2

Spójrzcie, tak będzie wyglądał nasz makerspace wkrótce po otwarciu. Potrzebujemy osób, które pomogą 

nam urządzić i ozdobić to miejsce.

 

#19. PLANY NA PRZYSZLOSC - GO GO GO C’MON

Wynajac miejsce. Jeżeli lubisz tworzyć i dzielić się wiedzą - lubimy Cię i chcemy mieć Cię w swoich 

szeregach. To nieważne czym dokładnie się zajmujesz - ważne, że jesteś kreatywny i lubisz działać.

 


