
  



  

Mówią nasi przywódcyMówią nasi przywódcy
Nieważne.

I tak na tym 
zarobię.

Kurwa, 
niedobrze.

Trzeba wiać.
Tylko dokąd?

Wszystko będzie 
dobrze. 

Macie tylko 
zachować spokój,

popierać nas
I wykonywać 

polecenia!



  

I co, pieprzone 
SSAKI? 

Teraz WASZA 
KOLEJ!

I nawet komety 
nie trzeba.

Lol.

Mówią wiekiMówią wieki



  

Mówi Naomi Klein

Złamać reguły tej gry może 
tylko 

masowy ruch, który 
sformułuje

 praktyczne alternatywne 
rozwiązania 

na nadchodzące mroczne 
czasy.



  

W następnym odcinku...W następnym odcinku...

Czy będzie dokąd wrócić?Czy będzie dokąd wrócić?



  

„„Alternatywne” społeczności Alternatywne” społeczności 
są szansą na Wielką Zmianę! są szansą na Wielką Zmianę! 

Czy to możliwe?Czy to możliwe?



  

#FreeLab? 
WTF?



  

Nieinstytucjonalna inicjatywa 
technologiczna dla grup alternatywnych.

Badanie, rozwijanie i propagowanie 
technologii alternatywnych.

Crowdsourcing, crowdfunding, konsensualizm, 
kooperatyzm*._

#FreeLab, czyli co?

* - Wikipedia Twoją najlepszą przyjaciółką...



  

Każdy umysł się liczy!Każdy umysł się liczy!

CrowdsourcingCrowdsourcing

??

!!



  

Każdy grosz się liczyKażdy grosz się liczy

CrowdfundingCrowdfunding



  

Każdy człowiek się liczyKażdy człowiek się liczy

KonsensualizmKonsensualizm



  

RazemRazem
DobrowolnieDobrowolnie
RozumnieRozumnie

Aby zmienić światAby zmienić świat

KooperatyzmKooperatyzm



  

1 kuloodporna idea1 kuloodporna idea
2 akity2 akity
3 z lekka szalonych ludzi3 z lekka szalonych ludzi
4 główne pomysły na działanie4 główne pomysły na działanie
100 problemów do rozwiązania...100 problemów do rozwiązania...

Tu zaczynamyTu zaczynamy



  

...prąd ze słońca i z wiatru...prąd ze słońca i z wiatru

...ekologiczne toalety i ...ekologiczne toalety i 

łazienkiłazienki

...letnia kuchnia...letnia kuchnia

Problemy na już...Problemy na już...



  

Od 28 kwietnia do 6 maja:Od 28 kwietnia do 6 maja:

> Razem ciężko pracujemy.> Razem ciężko pracujemy.

> Razem gotujemy składkowe> Razem gotujemy składkowe

  żarcie.żarcie.

> Razem dyskutujemy, jak ma> Razem dyskutujemy, jak ma

wyglądać #FreeLab.wyglądać #FreeLab.

Majówkowy Hardkor



  

Rocket Stove. Czyste spalanie i Rocket Stove. Czyste spalanie i 
oszczędność biomasy.oszczędność biomasy.

„„Letnia Szkoła Kooperatyzmu”. Letnia Szkoła Kooperatyzmu”. 
Założenie i prowadzenie Założenie i prowadzenie 
kooperatywy. Gra symulacyjna.kooperatywy. Gra symulacyjna.

Permakultura, czyli jadalny Permakultura, czyli jadalny 
krajobraz. Ogród biodynamiczny na krajobraz. Ogród biodynamiczny na 
dachu lub balkonie.dachu lub balkonie.

WarsztatyWarsztaty



  

I co dalej?I co dalej?I co dalej?I co dalej?

  Zbieramy i weryfikujemy wiedzę.Zbieramy i weryfikujemy wiedzę.
 Testujemy i rozwijamy technologie. Testujemy i rozwijamy technologie.
 Uczymy wszystkich potrzebujących. Uczymy wszystkich potrzebujących.

Niech się stanie WIELKA ZMIANA! Niech się stanie WIELKA ZMIANA! 



  

...promować #FreeLab...promować #FreeLab

...zbierać fundusze...zbierać fundusze

...rozwiązać problemy...rozwiązać problemy

...zdobyć sprzęt i materiały...zdobyć sprzęt i materiały

...rozbudować #FreeLab...rozbudować #FreeLab

Pomóż...Pomóż...



  

http://FreeLab.org.PLhttp://FreeLab.org.PL
freelab@riseup.netfreelab@riseup.net

Jak nas znaleźćJak nas znaleźć

http://FreeLab.org.PL/
mailto:freelab@riseup.net


  

Przyjdź 
pogadać

po 
prezentacji.

Czekam.
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