
KIM JESTEŚMY?

Hackerspace to pzestrzeń stworzona i utrzymywana przez grupę 
kreatywnych osób, które łączy fascynacja ogólno pojętym 
tworzeniem w duchu kultury hackerskiej. Przestrzeń stymuluje 
rozwój projektów, organizując i użyczając potrzebnych 
narzędzi. Hackerspace nie zna barier, jeśli masz ciekawy 
pomysł i szukasz ludzi chętnych do współpracy lub po prostu 
potrzebujesz miejsca i sprzętu - zapraszamy! 

CELE:

- Chcemy tworzyć miejsce, w którym ludzie zainteresowani 
techniką, elektroniką, informatyką, mechaniką, sztuką 
i pokrewnymi dziedzinami tworzenia mogą się zbierać aby 
rozmawiać, wymieniać się pomysłami i rozwiązaniami, oraz 
pracować nad projektami.
- Chcemy, żeby miejsce to było w Warszawie, w miejscu 
zapewniającym optymalny dojazd, zwłaszcza komunikacją 
publiczną.
- Chcemy niezależności, dlatego uznajemy, że optymalnym 
źródłem finansowania są obowiązkowe składki. Składki zostaną 
wykorzystane na finansowanie miejsca i zakup narzędzi.
- Chcemy, żeby miejsce było otwarte na nowych ludzi i nowe 
pomysły.
- Chcemy zebrać narzędzia i wiedzę, jak się ich używa 
w miejscu umożliwiającym ich używanie.
- Chcemy się rozwijać i poznawać nowe dziedziny wiedzy.
- Chcemy się dobrze bawić.
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kontakt@hackerspace.pl
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WHO ARE WE?

Hackerspace is a place created and maintained by a group of 
people who combine fascination about new technologies with 
broadly understood creativity and the hacker spirit. The 
Hackerspace stimulates development of interesting projects by 
supplying necessary tools and attracting people with 
knowledge to use them. The Hackerspace knows no limits, if you 
have an interesting idea and you are looking for people to 
help you with its development or simply a place to work - you 
are most welcome!

GOALS:

- We want to maintain a place in which people interested in 
technology, electronics, informatics, mechanics, art and 
related activities can meet to talk, exchange ideas, solutions 
and together work on their projects.
- We want hackerspace to be located in Warsaw, in a place 
easily accessible, especially using public communications.
- We want independence, thats why we think that member fees 
are best way of financing. Collected money will be used for 
renting rooms and buying necessary tools.
- We want hackerspace to be friendly and open place for new 
people and ideas.
- We want to collect tools and knowledge about it’s usage in 
places which allow it’s usage.
- We want to develop and explore new areas of interest.
- We want to have fun.


