
#FreeLab – Laboratorium Wolności

Dwoje ludzi w średnim wieku – Petros i Natalia. I ich dwa psy. 
Mieszkaliśmy sobie w Warszawie i prowadziliśmy małą firmę 
internetową. Tak jak innych, tak i nas trzepnął kryzys. Trzepnął 
tak, że zbankrutowaliśmy z hukiem.

Jako bankruci rozejrzeliśmy się dookoła szukając pomysłu, 
co dalej. Nagle okazało się, że mnóstwo ludzi żyje “poza 
systemem”. Radzą sobie bez kart płatniczych, bez kredytów. 
Pomagają sobie wzajemnie – wymieniają się pracą. Tworzą kooperatywy – nieoficjalne 
spółdzielnie. 
Istnieje cały obszar życia, gdzie można znaleźć swoje miejsce, gdy system Cię wypluje. To 
nas zainspirowało. Tam właśnie teraz wędrujemy. Nie chcemy się reintegrować z 
systemem. Jesteśmy wolni i chemy wykorzystać naszą odzyskaną wolność na 
tworzenie.

Wymyśliliśmy #FreeLab. Taki trochę hackerspace, ale specjalnie do „obsługi” grup 
alternatywnych. Chcemy stworzyć przestrzeń, gdzie ludzie będą się spotykać, uczyć się 
razem nowych, głównie technicznych, umiejętności. Zdobytą wiedzą będziemy się dzielić 
ze wszystkimi chętnymi.
Opisane jest to dokładniej w naszym manifeście, na stronie https://we.riseup.net/freelab 

Mamy już miejsce, w którym chcemy zrealizować swój pomysł.  Na forum Cohabitat.Net 
znalezliśmy informację o Adamie U., który koło Opola ma 15 hektarów ziemi, staw i ruiny 
niemieckiego folwarku. Tam chce stworzyć ośrodek edukacji ekologicznej.

Miejsce  jest  hardkorowe. W kolejności natężenia jest: ziemia, wiatr, woda (na szczęście 
także wodociąg), zrujnowane/niewykończone budynki, dużo biomasy i gruzu. 
W kolejności ważności nie ma: prądu, internetu, ogrzewania, kanalizacji, śmietników, 
normalnego mieszkania, sklepów, knajp, wścibskich sąsiadów, policji i reszty 
społeczeństwa. Część z tego zamierzamy sobie zapewnić, reszty, w żadnym razie :-)

Adam chce prowadzić nie tyle ośrodek, ile tradycyjne, ekologiczne gospodarstwo, oparte 
na wzorcach z poprzednich pokoleń. Wspólnie ustaliliśmy  podstawy naszej współpracy: 

1. Zamieszkamy u niego w zamian za pomoc w rewitalizacji jego gospodarstwa. 
Przeprowadzamy się na poczatku kwietnia. Adam robi remont i odbudowę 
budynków, a my pomagamy w pracy fizycznej i tworzymy infrastrukturę do 
prowadzenia warsztatów.

2. Utrzymanie musimy sobie zapewnić sami. Dlatego pilnie poszukujemy pracy w 
okolicy, albo online!

3. Możemy robić projekty FreeLabowe, oraz organizować warsztaty – na zasadzie  
odpłatnosci za nocleg (na poziomie pola namiotowego) i pomocy przy 
zagospodarowywaniu terenu (jest na przykład od cholery roboty porządkowej, do 
odzyskania kupa drewna i gruzu).

Tu znajdziecie nasze plany budowy infrastruktury, a tu nasze propozycje pierwszych 
warsztatów (lista jest otwarta!).
FreeLab wystartował, ale jeśli mamy utrzymać się w ruchu, potrzebujemy Waszej 
pomocy. 
FreeLab nie jest biznesem – to jest projekt społeczny i edukacyjny, w dodatku 
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całkowicie nieinstytucjonalny. Wszystkie środki będą pochodzić w pierwszej 
kolejności z naszej pracy, Waszych darów, a dopiero dużo, dużo później z opłat 
uczestników warsztatów.
Dlatego bardzo prosimy o Wasze wsparcie. Mamy listę najpilniejszych potrzeb – 
rozważcie proszę, czy możecie nam pomóc je zaspokoić.

Dane kontaktowe:

Piotr „Petros” Skulski, gsm +48796637920, freelab@interia.pl
https://we.riseup.net/freelab, https://facebook/FreeLabPL 
twitter: FreeLabPL

https://facebook/FreeLabPL
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http://klabaternik.wordpress.com/2012/03/02/prosimy-o-pomoc/

