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OBÓZ DLA KLIMATU: SPOTKANIE OFFLINE 
9 - 10 LUTY 2019, WROCŁAW

Dojazd do Wrocławia

Zachęcamy do korzystania z możliwie ekologicznego transportu. Do Wrocławia 
swobodnie dostaniecie się pociągiem, PKS-em, Flixbusem. Polecamy rozwiązania typu 
carsharing np. Bla Bla Car. Sprawdź na Crabie (komitet: SPOTKANIE OFFLINE 9-10 
LUTY, strona: DOJAZD/ODJAZD plenum Wrocław) czy ktoś z uczestników nie ma 
wolnego miejsca w aucie. A może Ty masz możliwość kogoś zabrać?

Miejsca

1. Plenum 
BWA Galeria Studio, ul. Ruska 46 a, wejście – klatka schodowa przy klubie Surowiec, na 
domofonie numer 5, II piętro. 
WIFI: Ik@rB3zKabli (proszę sprawdzić z kartką, która leży „w stole”)

Parking: w podwórku, wjazd od ulicy Ruskiej w podwórko, przy zakładzie foto, vis a vis 
Biedronki, następnie od razu w prawo

2. Spotkanie otwarte
(sobota, 19:30 – 21:30) – ok. 20 min pieszo od miejsca plenum
Wolna Biblioteka, ul. Rejtana 3

UWAGA!!! Ze względu na sporadyczne patrole Smutnych Panów (także z 
podsłuchem) podczas wydarzeń w Wolnej Bibliotece prosimy o zachowanie 
ostrożności.

To jest wewnętrzny dokument Obozu dla Klimatu. Zachowaj poufność.    



Dojazd

Z Dworca Głównego tramwajem (ok.12 min): 15 w kierunku Poświętne, 4 przystanki, 
przystanek: Rynek, dalej pieszo ul. Ruską, lub 31 w kierunku Stadion, 4 przystanki, 
przystanek: pl. Jana Pawła II, dalej pieszo ul. Ruską 
bilet 15 min = 2,40 zł, można kupić w biletomacie na przystankach, lub w tramwaju 
bezpapierowo (płatność tylko kartą, bilet zapisuje się na karcie) 

pieszo (ok. 25 min) – ul. Piłsudskiego, Świdnicką, Kazimierza Wielkiego

Noclegi

Zgodnie ze zgłoszonymi zapotrzebowaniami na Crabie (pt/so – 10 osób, so/ndz – 13 
osób) 

Osoby przyjeżdżające w piątek do Wrocławia – nocleg w Dwóch Lampach i u Kalin, w 
awaryjnych przypadkach – w pozostałych miejscach.

Dwie Lampy, ul. Męcińskiego 25, (6-8 osób, duży salon do dyspozycji) kontakt: 
784019172, Fb: Niko Leta, Crab: nikoleta
Kalin –  kontakt na Fb: Kalin Kalina, Crab: ahh-szczeniaczki (4 miejsca)
Danny – tel. 507988914 (3-4 osoby)
Daria – tel. 600916306 (1 osoba)
Olga – tel.  (2-3 osoby)

Dojazd do Dwóch Lamp z Dworca Głównego (ok. 0,5 h) 

tramwajem 2 w kierunku: KRZYKI, lub tramwajem 7 w kierunku KLECINA  6 → 6 
przystanków wysiadka na przystanku: HALLERA
następnie PRZESIADKA na Hallera i dalej tramwajem 14 w kierunku: FAT lub 20 w 
kierunku: OPORÓW  3 przystanki, wysiadka na przystanku: → 6 OJCA BEYZYMA, dalej 
pieszo naprzód (trzecia równoległa ulica do Ojca Beyzyma). 

Osoby korzystające z noclegów prosi się o przywiezienie śpiworów i karimat (w 
miarę możliwości – zwłaszcza nocujący w Dwóch Lampach i u Kalin)

Jedzenie

Wegańskie posiłki dwukrotnie w ciągu dnia zapewnia wrocławski 
oddział Food Not Bombs. Pozostałe posiłki we własnym zakresie. 
Prosimy o dobrowolne datki dla inicjatywy. Będzie wystawiona
puszka. 

To jest wewnętrzny dokument Obozu dla Klimatu. Zachowaj poufność.    



Sobota Niedziela

śniadanie 10:00 – 10:30 9:30 – 10:00

obiad 13:15 – 14:00 14:00– 14:30 

Polub FNB Wrocław na Facebooku

Przerwy

Palarnia znajduje się na zewnątrz, przed wejściem do budynku. BWA Studio udostępnia 
zaplecze kuchenne – naczynia, sztućce, czajnik, etc. Prosimy zachować czystość! 

   2 kilogramy kawy oraz mleka roślinne, z których korzystamy    
   podczas przerw regeneracyjnych ufundowało G Coffe 
   Company. Dziękujęmy! 

   https://www.gcoffee.net
   https://www.facebook.com/GCOFFEECOMPANY/

Co zabrać?

• notes i długopis do robienia notatek
• karimatę i śpiwór jeśli nocujesz u kogoś
• przekąski na obrady plenum jeśli wiesz, że 2 posiłki to dla Ciebie za mało 
• lekarstwa, o ile jakieś zażywasz
• maskę antysmogową (wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza) 
• głowę pełną pomysłów

Agenda

To jest wewnętrzny dokument Obozu dla Klimatu. Zachowaj poufność.    

https://www.facebook.com/pg/fnbwro/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/GCOFFEECOMPANY/
https://www.gcoffee.net/


Sobota, 9 lutego

godzina temat prowadzi

9:00 – 10:30 Przywitanie. Wprowadzenie nowych osób. Mapa
Obozu. 

Piotr T. 

10:30 – 11:00 śniadanie

11:00 – 12:00 Omówienie Manifestu Ania, Karo, Piotr, ...

12:00 – 13:15 Cele i narracja OdK 2019. Teoria zmiany 
społecznej. 

Karo, Piotr T. , Monika

13:15 – 14:00 obiad

14:00 – 15:00 Teoria zmiany społecznej c.d. 
• stawanie się osobami decydującymi
• presja na decydentów
• edukacja decydentów i społeczeństwa
• reagowanie na sytuacje kryzysowe
• zmiana społeczna przez zmianę osobistą
• budowanie alternatyw (organizacji, sieci, 

rozwiązań technicznych) 

Karo, Monika, 

15:00 – 16:00 Rola OdK w kontekście polskich i zagranicznych 
działań klimatycznych

Piotr 

16:00 – 16: 15 przerwa

16:15 – 17:45 Propozycje działań na 2019 – szkolenia, akcje, 
spotkania, pomysły

Jan

17:45 – 18:00 przerwa

18:00 – 18:30 Propozycje działań na 2019 – cd. Jan

18:30 – 19:00 Śpiewanie protestsongów Monika

19:00 -19:30 Czas na dojście do Wolnej Biblioteki 

19:30 – 20:30 Spotkanie otwarte dla lokalsów 

Niedziela, 10 lutego

9:30 – 10:00  śniadanie 

10:00 – 11:45 (letni) Obóz dla Klimatu 2019 

11:45 – 12:00 przerwa 

12:00 – 13:00 (letni) Obóz dla Klimatu 2019 c.d. 

13:00– 13:30 Zatwierdzenie planu finansowego Grupa Finansowa

13:30 – 14:00 Miesiąc dla Klimatu – propozycja działania Kalin

14:00-14:30 obiad 

14:30 – 15:15 Atom Marcin

15:15 – 16:00 Zaangażowanie nowych osób w działania OdK

16:00 – 16:30 Podsumowanie spotkania. Pożegnanie. 

To jest wewnętrzny dokument Obozu dla Klimatu. Zachowaj poufność.    



Konsensus – system znaków

W celu zachowania płynnej i przyjaznej komunikacji stosujemy bezdźwięczny system 
znaków gestykulacyjnych. 

To jest wewnętrzny dokument Obozu dla Klimatu. Zachowaj poufność.    

Zgadzam się Nie zgadzam się

Do rzeczy!

Głośniej!

Bezpośredni komentarz Uwaga techniczna


