
#FREELAB – LABORATORIUM WOLNOŚCI 

DWOJE LUDZI w  średnim  wieku  –  Petros 
i Natalia. I ich dwa psy. I kuloodporna idea.

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  chcemy  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.

ZAPOWIADA SIĘ PIĘKNA PRZYGODA... 
MAMY JUŻ MIEJSCE,  w  którym  będziemy 
realizować swój pomysł. Nasz gospodarz,  Adam 
U., koło Kluczborka w Opolskiem 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 lub 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 PROWADZI tradycyjne,  ekologiczne 
gospodarstwo, oparte na wzorcach z poprzednich 
pokoleń.  Wspólnie  ustaliliśmy  podstawy  naszej 
współpracy: 

ZAMIESZKAMY U NIEGO w  zamian  za  pomoc  w 
rewitalizacji  jego  gospodarstwa. 
Przeprowadzamy  się  z  końcem  kwietnia.  Adam 
robi  remont  i  odbudowę  budynków,  a  my 
pomagamy  w  pracy  fizycznej  i  tworzymy 
infrastrukturę do prowadzenia warsztatów. 

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

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). 

BĘDZIEMY TEŻ GOŚCIĆ wszystkich  chętnych, 
zarówno  do  prowadzenia  własnych,  autorskich 
warsztatów,  jak  i   do  pomocy  w  rozbudowie 
#FreeLabu.

DOŁĄCZ DO NAS!
Jeśli chcesz nam pomóc, możesz:

Pomóc nam rozwiązać jeden z problemów 
technicznych (lista na odwrocie).

Ufundować jakiś element wyposażenia, 
wybrany z listy potrzeb na naszej stronie.

Podarować nam trochę BitCoinów. 
1H75bejQsrzPujBNxR69fJYkSJ2WPR2P1r

Przelać na nasze konto jakąś sumę pieniędzy. 
Moneybookers: freelab@interia.pl

Przyjechać i popracować przy 
zagospodarowaniu #FreeLabu.

Zorganizować u nas autorskie warsztaty lub 
szkolenie.

Opowiedzieć o nas znajomym.

ZAPRASZAMY CIĘ DO #FREELABU

ZNAJDZIESZ NAS W SIECI:

@ irc.freenode.net:  #FreeLab

@ Facebook: https://facebook.com/FreeLabPL 

@ WWW: http://freelab.org.pl     
https://we.riseup.net/freelab

@ Twitter/Identi.ca/Diaspora: FreeLabPL

ZNAJDZIESZ NAS W REALU:

GSM +48796637920 (Petros)

A od 28 kwietnia:
Folwark Rozalia, 46-250 Komorzno, 

gmina Wołczyn, województwo opolskie

ZACZYNAMY MAJÓWKOWYM HARDKOREM 
WE #FREELABIE

POMOŻESZ NAM w zagospodarowaniu ośrodka, 
zobaczysz od środka, jak działa społeczność 
konsensualna, poznasz ludzi, których nigdzie 
indziej byś nie spotkał(a). 

Weź namiot, matę i śpiwór, parę groszy na 
składkową kuchnię. Zabierz ciężkie buty, 
stare łachy i rękawice - będzie dużo pracy 
fizycznej.

BĘDZIEMY STAWIAĆ letnią kuchnię, budować piec 
typu rocket stove, prysznice ze słonecznym 
ogrzewaniem wody, kompostujące toalety - a 
wszystko z lokalnych materiałów: gliny, słomy, 
drewna i złomu.

BĘDZIEMY UCZYĆ SIĘ niehierarchicznej 
współpracy, gdzie praca wykonywana jest z 
szacunku dla siebie i innych, a nie z przymusu.

BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ, jak powinien wyglądać 
#FreeLab, co powinien robić i jakimi prawami 
ma się rządzić.

PRZYJEDZIESZ? NAPISZ DO NAS!

https://facebook.com/FreeLabPL
https://we.riseup.net/freelab
http://freelab.org.pl/


#FREELAB: MANIFEST

PONIEWAŻ:

UWAŻAMY, ŻE OBECNY KRYZYS w Europie będzie sie 
nasilał,  pogłębiając  podział  na  bogatych  i 
biednych,  uprzywilejowanych  i  wykluczonych, 
rządzących i poddanych.

UWAŻAMY,  ŻE OBECNA „KLASA ŚREDNIA” w 
znikomym  ułamku  utrzyma  dotychczasowe 
przywileje,  w  większości  zasilając  szeregi 
wykluczonych.

UWAŻAMY,  ŻE RZĄDZĄCY, niezależnie  od 
głoszonych poglądów politycznych, nie chcą i nie 
potrafią  odwrócić  tego  procesu,  a  raczej  go 
wzmacniają  w  trosce  o  własne  przetrwanie  i 
przywileje.

JESTEŚMY TYM OBURZENI!

POSTANOWILIŚMY:

STWORZYĆ OŚRODEK, gdzie  będziemy  gromadzić, 
weryfikować  i  dzielić  się  wiedzą  oraz 
umiejętnościami potrzebnymi do samoorganizacji 
społecznej.

SKUPIĆ SIĘ NA PRAKTYCZNYM, technologicz-nym 
podejściu  obejmującym  rozwijanie  umiejętności 
twardych i miękkich, ale unikać angażowania się 
w konfrontacje osobiste, ideologiczne i inne.

ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W PEŁNI,  jako  pełnoeta-towi 
gospodarze  ośrodka,  we  wspieranie  i 
inspirowanie jednostek i grup chcących wyjść ze 
społecznego  zasięgu  kryzysu  i  przyjąć  inne, 
samorządne modele życia.

WSPÓŁTWORZYĆ SPOŁECZNOŚĆ OŚRODKA jako 
przykład i poligon doświadczalny.

JEŻELI:

ZGADZASZ SIĘ Z NASZĄ OCENĄ SYTUACJI w Polsce i 
Europie.

ZGADZASZ SIĘ, że  najlepszym  ratunkiem  przed 
kryzysem  kapitalizmu  jest  samoorganizacja w 
społeczności nastawione na określone cele.

MOŻESZ NAS WSPOMÓC wiedzą, kontaktami, pracą, 

pieniędzmi lub sprzętem.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH lub 
skorzystać z gromadzonej przez nas wiedzy.

#FREELAB: ZASADY GOSPODAROWANIA

Docelowym  ustrojem  #FreeLabu  jest 
kooperatywa. 

1. #FreeLab służy tylko swoim beneficjentom – 
samorządnym społecznościom i środowiskom 
wolnościowym. 

2. #FreeLab pozyskuje środki z darów.

3. Wszelkie uzyskane środki są przeznaczane na 
funkcjonowanie #FreeLabu.

4. Pozyskane środki będą jasno przypisywane 
do poszczególnych projektów 

5. Decyzje gospodarcze podejmowane są 
konsensualnie, przez kolektyw  #FreeLabu. 

6. #FreeLab ustanowi radę audytorów, 
przedstawicieli beneficjentów. Audytorzy będą 
mieli wgląd w finanse #FreeLabu i bedą mogli 
stwierdzić, czy pozyskane środki używane są 
zgodnie z przeznaczeniem.

7. Kolektyw prowadzący #FreeLab działa na 
zasadzie wolontariatu. W miarę możliwości , 
#FreeLab zapewni wolontariuszom utrzymanie.

PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA NA JUŻ:
BUDOWA AKUMULATORNI z regenerowanych 
akumulatorów zebranych od ludzi, z 
wieloźródłowym ładowaniem i wyjściem ~230 V

ZAPROJEKTOWANIE I POSTAWIENIE SANITARIATÓW 
(toalety kompostujące, prysznice solarne)

ZAPROJEKTOWANIE I POSTAWIENIE KUCHNI LETNIEJ.

URUCHOMIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU w szczerym 
polu.

WYKONANIE ABSOLUTNIE ZAJEBISTEJ PREZENTACJI, 
reklamującej #FreeLab.

OPRACOWANIE PROTOTYPU ROCKET STOVE DLA 
BEZDOMNYCH.

#FREELAB

LABORATORIUM 
WOLNOŚCI

ALTERNATYWNE 
TECHNOLOGIE

 DLA 
ALTERNATYWNYCH 

SPOŁECZNOŚCI

http://freelab.org.pl
freelab@riseup.net

mailto:freelab@riseup.net
http://freelab.org.pl/

