GODZINA

NAMIOT
PLENARNY

Otwarcie Obozu dla Klimatu spotkanie plenarne

8:00-9:30
09:30-10:00

Dyskusja inauguracyjna:
przedstawiciele samorządu
i działacze lokalni (PL)

Koncert: MEHEHE

Lokalność – spotkanie działaczy miejskich i wiejskich (PL)

OPEN SPACE

Demokracja energetyczna –
lokalne partnerstwo na rzecz
czystej, efektywnej i dostępnej
dla wszystkich energii / Dariusz
Szwed (PL)

10:00-11:30
11:30-12:00

12:00-13:30

13:30-15:00
15:00-16:30

16:30-17:00
17:00-19:00

19:00-20:30

21:00

NAMIOT
WARSZTATOWY I

Środa 18.07 LOKALNOŚĆ
NAMIOT
WARSZTATOWY II

ŚNIADANIE

PRZERWA

Śląsk, klimat i lokalność /
Izabela Zygmunt (PL)

OBIAD

Hasła i slogany dla ruchu
klimatycznego (PL)

PRZERWA
Jak zbudować ruch na rzecz
sprawiedliwości klimatycznej
– uczymy się od naszych sąsiadów z Niemiec i Czech (EN)

Grupy współdziałania
(ang. affinity groups): solidna
podstawa działania /
Skills for Action (EN)

KOLACJA

NAMIOT
WARSZTATOWY III

100% zielonej energii.
Od idei do realizacji /
Marek Józefiak (PL)

NA ZEWNĄTRZ

Ptasie klimaty – wycieczka /
Michał Kryciński (PL)

Joga
19:00-20:00

GODZINA

NAMIOT
PLENARNY

Plenum

8:00-9:30
9:30-10:00

Skąd się bierze negacjonizm
klimatyczny? Co mówi
psychologia społeczna (PL)

Wieczór poezji klimatycznej

Praca w czasach zmian klimatu dyskusja (PL)

OPEN SPACE

Opowieść o tym, jak przestaliśmy się bać. Działania oddolne
w Koninie (PL)

10:00-11:30

11:30-12:00

12:00-13:30

13:30-15:00

15:00-16:30

16:30-17:00
17:00-19:00
19:00-20:30
21:00

NAMIOT
WARSZTATOWY I

Czwartek 19.07 PRACA
NAMIOT
WARSZTATOWY II

Polska energetyka w węglowej
pułapce / Diana Maciąga (PL)

ŚNIADANIE

Podejmowanie decyzji w trakcie
akcji / Skills for Action (EN)

PRZERWA

Świat paliw kopalnych. Po co
cokolwiek zmieniać? Cz. II /
Marcin Popkiewicz (PL)

Świat paliw kopalnych. Po co
cokolwiek zmieniać? Cz. I /
Marcin Popkiewicz (PL)

PRZERWA
Postwzrost i sprawiedliwość
klimatyczna – co je łączy? (EN)

OBIAD
Zbyt piękne, aby mogło
być prawdziwe? Krytyczne
spojrzenie na koncepcję
"sprawiedliwej transformacji" /
Tadzio Müller (EN)

KOLACJA

NAMIOT
WARSZTATOWY III

Co po Obozie dla
Klimatu? - spotkanie (PL)
14:00-15:00

Klimat, przemysł mięsny
i wyzysk pracy /
Jarosław Urbański (PL)

NA ZEWNĄTRZ

Joga
7:30-8:30

W sąsiedztwie kopalni –
wycieczka / Józef Drzazgowski
(PL)

Trening Kettlebell
18:30-19:30

GODZINA

8:00-9:30

NAMIOT
PLENARNY

Plenum

NAMIOT
WARSZTATOWY II

Piątek 20.07 SOLIDARNOŚĆ
NAMIOT
WARSZTATOWY I

ŚNIADANIE

DEMONSTRACJA

9:30-10:00

10:00-13:30

OBIAD

Ruch klimatyczny potrzebuje
feminizmu / Kinga Karp (PL)

13:30-15:00

OPEN SPACE

15:00-16:30

PRZERWA

Bogactwa naturalne – zysk czy
wyzysk? Walka przeciw kopalniom na globalnym Południu /
Ewa Jakubowska-Lorenz (PL)

Zmiany klimatu – wspólna
sprawa. Nowe wymiary solidarności - dyskusja (PL)

Koncert: szymonmówi
Potańcówka: Zew Natury /
Życie na fali

KOLACJA

16:30-17:00
17:00-19:00

19:00-20:30

21:00

NAMIOT
WARSZTATOWY III

Chrześcijańska ekologia integralna a zmiany klimatu (PL)

NA ZEWNĄTRZ

Joga
7:30-8:30

Trening Kettlebell
18:30-19:30

GODZINA

Plenum

NAMIOT
PLENARNY

9:30-10:00

8:00-9:30

10:00-11:30

Solidarnie z uchodźcami /
Marysia Złonkiewicz (PL)

11:30-12:00

12:00-13:30

NAMIOT
WARSZTATOWY II

Sobota 21.07 SAMOORGANIZACJA
NAMIOT
WARSZTATOWY I

Alternatywne systemy produkcji i dystrybucja żywności (PL)

ŚNIADANIE

Z pierwszej ręki – ruch oporu
przeciwko wydobyciu węgla
w Kolumbii (ESP)
PRZERWA

NAMIOT
WARSZTATOWY III

Wprowadzenie do bezpiecznej
komunikacji dla aktywistek
i aktywistów /
Sudoriot.net CZ. I (PL)

Wprowadzenie do bezpiecznej
komunikacji dla aktywistek
i aktywistów /
Sudoriot.net CZ. II (PL)

Wprowadzenie do akcji bezpośrednich / Skills for Action
(EN)

Żyć z korzyścią dla wszystkich:
Osada Twórców i regeneratywne osiedla przyszłości /
Jędrzej Cyganik (PL)

OPEN SPACE

KOLACJA

Roşia Montană: jak zatrzymać
kopalnię złota (EN)

OBIAD

Co po Obozie dla
Klimatu? - spotkanie (PL)
14:00-15:00
Suwerenność żywnościowa
i agroekologia chłopska /
Nyeleni Polska (PL)

13:30-15:00

15:00-16:30

PRZERWA

Negocjacje klimatyczne
dla początkujących /
Artur Wieczorek (PL)

Koncerty: Ida Dzik, Boro

Obywatelskie nieposłuszeństwo –
co dalej? - dyskusja (PL)

OPEN SPACE

16:30-17:00
17:00-19:00
19:00-20:30
21:00

NA ZEWNĄTRZ

Joga
7:30-8:30

W sąsiedztwie kopalni –
wycieczka / Józef Drzazgowski
(PL)

Trening Crossfit
18:30-19:30

GODZINA

8:00-9:30
9:30-10:00

10:00-11:30

11:30-12:00

12:00-13:30

13:30-15:00

NAMIOT
PLENARNY

Plenum

Empatyczna Komunikacja Magda Zowsik
10:00-14:00, wymagane jest
uczestnictwo od początku do
końca warsztatu (PL)

OPEN SPACE

NAMIOT
WARSZTATOWY II

Niedziela 22.07 ALTERNATYWY
NAMIOT
WARSZTATOWY I

Degrowth, czyli jak inaczej
myśleć o ekonomii /
Hanna Mroczek (PL)

PRZERWA

Między słowami: warsztat
o formułowaniu komunikatów
na temat klimatu /
Joanna Lesiewicz (PL)

ŚNIADANIE

Demokracja energetyczna – jak
obywatele na całym świecie
biorą w swoje ręce produkcję
energii / Conrad Kunze (EN)

Panele obywatelskie a zmiany
klimatu: czy sprawna demokracja
może pomóc chronić klimat? /
Marcin Gerwin (PL)

NAMIOT
WARSZTATOWY III

Budownictwo przyszłości –
jak projektować i budować
w zgodzie z naturą /
Bartosz Królczyk (PL)

OBIAD

15:00-16:30

Przygotujmy się do akcji bezpośrednich / Skills for Action
(EN)

PRZERWA

Woda jako podstawowe prawo
człowieka. Warsztaty z samoorganizacji na rzecz obrony dóbr
wspólnych /
Barbara Grzebulska (PL)

Kapitalizm kontra klimat? dyskusja (PL)

PLENUM
KOŃCZĄCE OBÓZ

KOLACJA

16:30-17:00
17:00-19:00
19:00-20:30
20:30

NA ZEWNĄTRZ

Joga
7:30-8:30

Leśny Spacer Rozwojowy – dla
Ciebie, dla innych, dla klimatu /
Adam Markuszewski (PL)

Trening Crossfit
18:30-19:30

WARSZTATY, PRELEKCJE, DEBATY

Opisy warsztatów, prelekcji i działań artystycznych pochodzą od osób prowadzących.

ŚRODA, 18.07.2018
9.30–10.00 Otwarcie Obozu dla Klimatu – spotkanie plenarne
BLOK I: 10.00–11.30
Dyskusja inauguracyjna
Węgiel brunatny: lokalny problem – globalne zagrożenie / Przedstawiciele
samorządu i działacze lokalni
Lokalność to ważne źródło energii. Każdy i każda z nas skądś jest – czerpie z
tego siłę, wyrusza stamtąd w świat, wraca dosłownie albo myślami. Czy troska wszystkich ludzi o miejsce, z którym się identyfikują, może zsumować się
w końcu do troski o całą Ziemię? Czy „ta szkodliwa inwestycja nie na moim
podwórku” oznacza „na żadnym innym podwórku”, czy raczej: „zróbcie to na
podwórku społeczności zbyt słabej, żeby się sprzeciwić”? Co z ludźmi, którzy
stracili swoją lokalność z powodu zmian klimatu i wojen? Społeczności lokalne z Wielkopolski północno-wschodniej otworzą Obóz dla Klimatu, ponieważ
goszczą nas na swoim podwórku. W spotkaniu udział wezmą: Wójt Gminy
Wilczyn, samorządowcy, działaczki i działacze lokalni.
BLOK II: 12.00–13.30
Demokracja energetyczna – lokalne partnerstwo na rzecz czystej,
efektywnej i dostępnej dla wszystkich energii / Dariusz Szwed
Podczas tego warsztatu porozmawiamy na temat lokalnego partnerstwa samorządu, biznesu efektywności energetycznej i energii odnawialnej (OZE),
organizacji pozarządowych, ruchów miejskich oraz praktycznych działań samorządów na rzecz: zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa (energetycznego, społecznego, ekonomicznego, klimatycznego), likwidacji ubóstwa energetycznego (elektrycznego i cieplnego), poprawy jakości życia mieszkanek
i mieszkańców oraz zmniejszenia importu energii elektrycznej / surowców
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kopalnych. Działania te przynoszą poprawę sytuacji ekonomicznej lokalnych
społeczności. Ich celem jest zapewnienie 100% własnej, lokalnej energii bez
paliw kopalnych dzięki efektywności energetycznej (negawaty i negadżule) i
OZE (zielone megawaty i megadżule).
Dariusz Szwed – ekonomista, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. Były doradca Ministra
Środowiska i Zielonych w Parlamencie Europejskim. W latach 2004–2011
przewodniczący partii Zieloni. Doradca Prezydenta Słupska.
Jak zbudować ruch na rzecz sprawiedliwości klimatycznej – uczymy się od
naszych sąsiadów z Niemiec i Czech / Aktywiści z Ende Gelände i Limity
jsme my (prowadzone w języku angielskim, tłumaczenie na polski)
Tegoroczny Obóz dla Klimatu to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, ale
obozy klimatyczne odbywają się w Europie już od dekady. Co to właściwie
takiego jest, jak się narodził pomysł ich organizowania i dlaczego bez nich tak
trudno wyobrazić sobie międzynarodowy ruch na rzecz ochrony klimatu? Podczas tego spotkania będziecie mieli niecodzienną możliwość rozmowy z aktywistkami i aktywistami z Niemiec (Ende Gelände) i Czech (Limity jsme my),
którzy podzielą się własnymi doświadczeniami i opowiedzą o bieżącej sytuacji
w obu krajach. Będzie to również dobra okazja do tego, by nawiązać współpracę, połączyć wysiłki i zaplanować wspólne działania w tej części Europy.
Hasła i slogany dla ruchu klimatycznego po polsku / Ilona Witkowska i
Jaś Kapela
Ze względu na fakt, że ruch klimatyczny w Polsce dopiero raczkuje, wciąż
brakuje chwytliwych sloganów czy piosenek. Czas to zmienić! Jak przetłumaczyć na polski popularne hasła albo jeszcze lepiej – wymyślić nowe?
Podczas tego spotkania będziecie mieć niecodzienną okazję, by w twórczym
procesie wraz z innymi aktywistami wpłynąć na to, jakie slogany będą towarzyszyć polskiemu ruchowi klimatycznemu w najbliższej przyszłości.
Ilona Witkowska – poetka, laureatka wielu nagród.
Jaś Kapela – poeta i pisarz, zwycięzca pierwszego w historii polskiego slamu.
Publicysta „Krytyki Politycznej”.
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BLOK III: 15.00–16.30
100% zielonej energii. Od Idei do realizacji / Marek Józefiak
Susze, upały, huraganowe wiatry – coraz dotkliwiej odczuwamy w Polsce
skutki zmian klimatu. Tymczasem nasze spółki energetyczne jeszcze dolewają
oliwy do ognia, nadal inwestując w węgiel. I to pomimo tego że dostępne są już
bezpieczne dla ludzi i środowiska alternatywy. Najwyższy czas, abyśmy również w Polsce na poważnie wzięli się za ochronę klimatu. Tylko jak to zrobić?
Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w trakcie naszego spotkania.
Marek Józefiak – koordynator kampanii Klimat i Energia w Fundacji
Greenpeace Polska. Był zaangażowany m.in. w kampanię na rzecz czystego
powietrza na Podhalu. Ukończył prawo (specjalizacja: prawo ochrony środowiska UE) na Uniwersytecie Warszawskim. Aktywista Pieszej Masy Krytycznej.
Śląsk, klimat i lokalność / Izabela Zygmunt
Ile jest miejsca na oddolną, lokalną wizję małej ojczyzny w regionie będącym
energetycznym zapleczem kraju? Jak rozwiązywać konflikty, które ta sytuacja stwarza? I czy odpowiedzią może być koncepcja sprawiedliwej transformacji?
Izabela Zygmunt – tłumaczka, ekolożka, była działaczka Partii Zieloni, a
wcześniej urzędniczka w instytucjach UE, obecnie aktywistka organizacji
CEE Bankwatch Network i Polskiej Zielonej Sieci.
Grupy współdziałania (ang. affinity groups): solidna podstawa działania /
Skills for Action (prowadzone w języku angielskim, tłumaczenie na polski)
Podczas tego warsztatu przedstawimy koncepcję grup współdziałania, czyli
małych grup aktywistów, wspólnie uczestniczących w akcji. Omówimy między innymi, jakie grupy współdziałania są dobre i przedstawimy kilka pomysłów na to, jak takie grupy mogą się organizować. Zachęcamy uczestników
warsztatu do dzielenia się własnymi doświadczeniami z grupami współdziałania lub innymi formami organizacji podczas działania.
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Warsztat przeprowadzi dwoje trenerów Skills for Action, sieci trenerów dla
ruchów społecznych ruch w krajach niemieckojęzycznych. Trenerzy oprą się
głównie na swoich doświadczeniach z działań w Niemczech, jednak podczas
warsztatów będą również czas na zastanowienie się nad sytuacją, doświadczeniem i praktykami aktywistów w Polsce lub w innych krajach, z których
pochodzić będą uczestnicy.
DEBATA: 17.00–19.00
Lokalność: Spotkanie ruchów miejskich i wiejskich
Lokalność to postawa politycznego zaangażowania na rzecz dobrostanu naszego najbliższego otoczenia. Znamy bardzo dobrze potrzeby i zagrożenia naszej lokalnej społeczności i przyrody. Działamy jako obywatele i obywatelki
konkretnej społeczności w konkretnym regionie geograficznym. Wypowiadamy się we własnym imieniu, kierując się szacunkiem i zrozumieniem dla
potrzeb innych społeczności, zamieszkujących bliższe i dalsze nam regiony.
Nie popieramy działań niszczących lokalność naszą ani kogokolwiek innego. Dyskusja pierwszego dnia to okazja do przedstawienia miejsc, z których
przybywamy na obóz i podzielenia się oczekiwaniami – z czym chcielibyśmy
wrócić z obozu do siebie.

CZWARTEK, 19.07.2018
BLOK I: 10.00–11.30
Podejmowanie decyzji w trakcie akcji / Skills for Action
(prowadzone w języku angielskim, tłumaczenie na polski)
Kiedy przeprowadzamy akcję z wieloma uczestnikami – czy to demonstrację,
blokadę, czy coś jeszcze innego – musimy podejmować wiele wspólnych decyzji. Przykładowo mogą dotyczyć one sposobu dotarcia na miejsce naszego
działania, czasu trwania blokady, reakcji na żądanie policji itp. Podejmowanie wspólnych decyzji w dużej grupie może być jednak trudne, szczególnie
gdy musimy to zrobić szybko i pod presją. Podczas tego warsztatu będziemy
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rozmawiać o podejmowaniu decyzji w trakcie działań, odnosząc się do różnych sytuacji (np. szybkiego podejmowania decyzji w grupach współdziałania
czy radach akcyjnych). Zapraszamy wszystkich do dzielenia się własnymi doświadczeniami.
Warsztat przeprowadzi dwoje trenerów Skills for Action, sieci trenerów dla
ruchów społecznych ruch w krajach niemieckojęzycznych. Trenerzy oprą się
głównie na swoich doświadczeniach z działań w Niemczech, jednak podczas
warsztatów będą również czas na zastanowienie się nad sytuacją, doświadczeniem i praktykami aktywistów w Polsce lub w innych krajach, z których
pochodzić będą uczestnicy.
Skąd się bierze negacjonizm klimatyczny? Co mówi psychologia społeczna /
Adrian Wójcik
Środowisko naukowe jest zgodne co do występowania zmiany klimatu. Coraz większa zgodność dotyczy również sposobów, w jaki można ograniczać jej
negatywne skutki. Rozpowszechnianie tej wiedzy natrafia jednak często na
opór wśród zwykłych ludzi i polityków. Podczas wykładu przyjrzymy się psychologicznym mechanizmom, jakie tłumaczą opór przed przyjęciem wiedzy
o zmianie klimatu: (1) sposobowi, w jaki przyjmowane są informacje o ryzyku; (2) skuteczności komunikatów opartych na strachu; (3) tendencjami
do selektywnego dobierania informacji i przetwarzania jej w taki sposób, aby
potwierdzała nasze wcześniejsze poglądy. Podsumowaniem wykładu będzie
pokazanie, w jaki sposób można wykorzystać psychologię społeczną do tworzenia kampanii na rzecz ochrony klimatu.
Adrian Wójcik – psycholog społeczny ze stopniem doktora. Organizator
warsztatów dla organizacji ekologicznych z komunikacji postaw prośrodowiskowych. Członek sekcji „Environmental, Population & Conservation
Psychology” Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Polska energetyka w węglowej pułapce / Diana Maciąga
Gdyby prąd w twoim gniazdku miał kolor – byłby czarny. Podczas gdy energetyka odnawialna podbija świat, Polska wciąż produkuje około 80% energii
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elektrycznej z węgla, a w planach jest budowa nowych kopalń i elektrowni.
Gdzie w Polsce produkuje się energię z węgla? Jakie są tego skutki dla środowiska i klimatu, naszego zdrowia i portfela? Komu się to opłaca, a kto ponosi
koszty? I czy jest coś, co możemy zrobić, by to zmienić?
Diana Maciąga – koordynatorka ds. klimatu i energii w Stowarzyszeniu Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Prowadzi kampanie na rzecz porzucenia planów budowy nowych elektrowni węglowych (Elektrownia Północ, Elektrownia
Ostrołęka C) i zastąpienia ich sprawiedliwą transformacją energetyczną opartą na efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii.
BLOK II: 12.00–13.30
Świat paliw kopalnych. Po co cokolwiek zmieniać? Cz. I / Marcin Popkiewicz
Na co dzień nie myślimy o energii – ona po prostu jest. W świadomości większości ludzi prąd jest w gniazdku, a benzyna na stacji benzynowej, i tyle. To, jak
ważną rolę energia i stały do niej dostęp grają w naszym życiu, zauważamy, gdy
jej zabraknie. Nasz świat jest nadzwyczaj zależny od energii, której lwią część
czerpiemy, zarówno w Polsce, jak i na świecie, z paliw kopalnych – ropy, węgla i gazu. Żyjemy w ostatnim stuleciu dominacji paliw kopalnych, a im dłużej
przeciągniemy tę epokę, tym wyższą cenę za to przyjdzie nam zapłacić. Na
spotkaniu przyjrzymy się roli paliw kopalnych w naszym życiu, powodowanym
przez uzależnienie od nich problemom i temu, co powinniśmy zrobić.
Marcin Popkiewicz – analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący
się powiązaniami w obszarach gospodarka, energia, zasoby i środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu” i „Rewolucja energetyczna. Ale po co?”
oraz redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl.
Opowieść o tym, jak przestaliśmy się bać. Działania oddolne w Koninie /
Monika Marciniak i Jarosław Koźlarek
Podczas spotkania podzielimy się swoimi doświadczeniami: od momentu powstania Akcji Konin przez kilka lat działalności różnych środowisk, organizacji i pojedynczych osób, przebijania się z ideami, docierania do świadomości społecznej
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aż po obecną próbę zbudowania własnego komitetu wyborczego. Opowiemy o
narzędziach, z których korzystamy: dostępu do informacji publicznej, udziału w
konsultacjach społecznych, utrzymywania kontaktów z dziennikarzami, organizowania własnych wydarzeń, w tym debat publicznych i konferencji. Opiszemy drogę od próby zaszufladkowania nas jako „oszołomów”, przez ignorowanie, wyśmiewanie, aż po uzyskanie pozycji równorzędnego partnera w dyskursie publicznym.
Monika Marciniak – historyczka sztuki. W swojej pracy łączy edukacji artystycznej z działaniami w przestrzeni publicznej. Pomysłodawczyni projektu
„Murale na Starówce” - rewitalizacji zaniedbanych części Starego Konina we
współpracy z artystami. Pracuje w Muzeum Okręgowym w Koninie.
Jarosław Koźlarek – aktywista miejski. Prezes fundacji Miasto Prowincjonalne, której działania to m.in. Nieoczywista Mapa ziemi Konińskiej i Konferencja ReStart. Autor zwycięskich wniosków do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, organizator debat i konferencji dotyczących spraw miejskich.
Postwzrost i sprawiedliwość klimatyczna – co je łączy? /
Dorothee Häußermann i Christopher Laumanns
(prowadzone w języku angielskim, tłumaczenie na polski)
Wzrost jest bardzo często określany jako cel polityki gospodarczej. Ale czy
nieograniczony, wykładniczy wzrost gospodarczy jest możliwy na ograniczonej planecie? I czy pozytywnie wpływa on na jakość życia ludzi? Podczas tego
warsztatu zdefiniujemy wzrost gospodarczy i przyjrzymy się różnym jego wymiarom. Jakie są konsekwencje nieustannego dążenia do wzrostu dla ekologii,
społeczeństwa, demokracji i kultury? I dlaczego nie da się go pogodzić z ideą
sprawiedliwości klimatycznej? Zastanowimy się również, jak mogłaby wyglądać gospodarka, której miarą nie jest wskaźnik PKB i która zapewnia dobre
życie dla wszystkich w obrębie ekologicznych możliwości Ziemi.
Christopher Laumanns pracuje dla organizacji zajmującej się kwestiami degrowth i ekonomii alternatywnej Konzeptwerk Neue Ökonomie w Lipsku.
Jest aktywistą ruchu na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, działając między
innymi w Ende Gelände i przygotowując obóz klimatyczny w Nadrenii.
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Dorothee Häußermann jest aktywistką na rzecz klimatu i działaczką społeczną. Przygotowywała obozy i inne wydarzenia na rzecz sprawiedliwości
klimatycznej, jak również masowe akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa
przeciwko wydobyciu węgla brunatnego (ostatnio Ende Gelände).
DEBATA: 14.00–15.00
Otwarta dyskusja: Co po Obozie dla Klimatu?
Po Obozie dla Klimatu wrócimy do domów z nowymi pomysłami i inspiracją
do dalszego działania. Jak wykorzystać tę energię i motywację? W jaki sposób
możemy się dalej organizować? Czy chcemy pozostać w kontakcie? A jeśli
tak, to jak się komunikować? Czy rozwiązaniem mogłyby być grupy regionalne? Jakie wydarzenia w najbliższej przyszłości są dla nas okazją do organizacji
spotkań, warsztatów lub protestów? Czy chcemy, by Obóz dla Klimatu stał
się wydarzeniem cyklicznym? Zapraszamy was do udziału w otwartej dyskusji
na temat przyszłości ruchu klimatycznego w Polsce.
BLOK III: 15.00–16.30
Świat paliw kopalnych. Po co cokolwiek zmieniać? Cz. II / Marcin Popkiewicz
(opis wyżej)
Klimat, przemysł mięsny i wyzysk pracy / Jarosław Urbański
W przypadku zmian klimatycznych dyskusja koncentruje się zwykle wokół przemysłu wydobywczego, energetycznego czy samochodowego. Przemysł mięsny,
choć również odpowiedzialny za emisję gazów cieplarniach, nie jest postrzegany jako problem w takim stopniu, jak inne gałęzie kapitalistycznej gospodarki.
W Polsce zatrudnionych jest w nim około 150 tysięcy pracowników i pracownic
(nie licząc hodowli czy przemysłu mleczarsko-nabiałowego), czyli więcej osób
niż przy wydobyciu węgla. Jednocześnie od innych gałęzi przemysłu wyróżnia
go skrajny wyzysk pracy. W polskich zakładach przetwórstwa mięsnego normą
jest zatrudnianie na „śmieciowe umowy” czy zmuszanie do pracy po 14 i więcej
godzin dziennie za minimalne stawki. Ofiarami wyzysku są coraz częściej pracownicy i pracownice z Ukrainy, Białorusi czy Mołdawii, a także więźniowie.
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Jarosław Urbański – działacz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, autor takich książek jak „Prekariat i nowa walka klas” oraz
„Społeczeństwo bez mięsa”.
Zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe? Krytyczne spojrzenie
na koncepcję „sprawiedliwej transformacji” / Tadzio Müller
(prowadzone w języku angielskim, tłumaczenie na polski)
Pojęcie sprawiedliwej transformacji (ang. just transition) oznacza przekształcenie gospodarki uzależnionej od węgla przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów społecznych, spowodowanych na przykład utratą miejsc pracy.
Obietnica dla aktywistów klimatycznych i działaczy związkowych brzmi przy
tymi: I wilk syty, i owca cała. Ale czy rzeczywiście możliwe jest zrównoważenie tych dwóch potrzeb, a mianowicie konieczności właściwie natychmiastowego odejścia od paliw kopalnych oraz uchronienia pracowników sektora
wydobywczego przed rezultatami transformacji energetycznej? Poszukiwanie
realistycznych planów sprawiedliwej transformacji jest ważne. Jednak nawet
w przypadku ich braku nie możemy zapomnieć: kopalnie i elektrownie muszą
zostać zamknięte, niezależnie od tego, czy istnieje dobry plan na to, co po tym
nastąpi. Inaczej istnieje realne niebezpieczeństwo, że sprawiedliwa transformacja stanie się „zieloną gospodarką” lewicy: taką, której udaje się pogodzić
konkurencyjne imperatywy w naszych umysłach, ale nie w rzeczywistości.
Tadzio Müller od wielu lat działa w ruchu na rzecz sprawiedliwości klimatycznej. Jest politologiem, pracę doktorską poświęcił strategiom ruchów społecznych. Pracuje w Fundacji im. Róży Luksemburg w Berlinie.
DEBATA: 17.00–19.00
Praca w czasach zmian klimatu / Moderacja: Jarosław Urbański
Czy górnicy, rolnicy i pracownicy sektora turystycznego muszą rywalizować
ze sobą o miejsca pracy? Co z pracą w czasach transformacji energetycznej? Czy zmiany klimatu wymagają od nas nowej definicji tego pojęcia? Co
zrobić, aby nasza codzienna praca budowała dobrą przyszłość regionu i świata? Czy i jak możemy mieć więcej czasu na odpoczynek, pracę opiekuńczą i
działalność społeczno-polityczną? Dlaczego potrzebujemy sprawiedliwej re22

dystrybucji dochodów? Jak zmienić obecny, niesprawiedliwy i szkodliwy dla
środowiska, sposób produkcji i konsumpcji? Na te i inne pytania spróbujemy
odpowiedzieć podczas naszej debaty.
Jarosław Urbański – działacz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, autor takich książek jak „Prekariat i nowa walka klas” oraz
„Społeczeństwo bez mięsa”.

PIĄTEK, 20.07.2018
BLOK III: 15.00–16.30
Ruch klimatyczny potrzebuje feminizmu / Kinga Karp
Zarówno w przypadku grup feministycznych, jak i tych działających na rzecz
sprawiedliwości klimatycznej ważną kwestią jest dobórs posobów działania oraz
relacje wewnątrz tych grup i pomiędzy nimi. C
 hoć działają one na rzeczzmiany
społecznej, w swoich strukturachnierzadko powielają opresyjne mechanizmy
funkcjonowania. Temat relacji władzy wewnątrz grupy, nieformalnej hierarchii,
paternalizmu czy seksizmu nie zawsze jest problematyzowany. Podczas warsztatu osoby uczestniczące będą miały możliwość przyjrzenia się strukturom własnych organizacji pod tym właśnie kątem – władzy, mechanizmów wykluczania,
poniżania, udzielania i odbierania głosu. Poza tym zadamy pytania o strukturę
genderową i reprezentację różnych grup społecznych w ruchach ekologiczno-klimatycznych. Czy zmiana optyki na bardziej feministyczną może wesprzeć
dążenia do realnych zmian politycznych w kwestiach środowiskowych?
Kinga Karp – aktywistka Obozu dla Puszczy, trenerka antydyskryminacyjna i
WenDo, edukatorka seksualna, psycholożka. Członkini zarządu Towarzystwa
Edukacji Antydyskryminacyjnej. Interesuje ją praca z ciałem i głosem oraz działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej i sprawiedliwości społecznej.
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Chrześcijańska ekologia integralna a zmiany klimatu /
Emilia Ślimko i Mateusz Piotrowski
Czym jest ekologia integralna proponowana przez Papieża Franciszka? Jakie
jest główne przesłanie „ekologicznej” encykliki Laudato Si? Czy dotyczy tylko
katolików? Warsztat będzie okazją do refleksji, w jaki sposób ekologia integralna odpowiada na wyzwania współczesności oraz w jakim stopniu dotyka
naszego codziennego życia i wyborów, jakie podejmujemy. Opowiemy też o
tym, jak się zaangażować, a także o działaniach związanych z ochroną klimatu,
planowanych przez polskie i zagraniczne chrześcijańskie organizacje ekologiczne w związku ze szczytem klimatycznym w Katowicach (COP 24) – i potem.
Mateusz Piotrowski – doktor teologii Uniwersytetu w Nottingham i koordynator programowy Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska w Polsce.
Emilia Ślimko – aktywistka i edukatorka ekologiczna, trenerka rozwoju i uważności. Działa w Ruchu Ekologicznym św. Franciszka z Asyżu, Fundacji Otwarty
Plan oraz Polskiej Zielonej Sieci.
Bogactwa naturalne – zysk czy wyzysk? Walka przeciw kopalniom na
globalnym Południu / Ewa Jakubowska-Lorenz
Jak myślisz, ile nowych smartfonów produkuje się co roku? Ile różnych minerałów mieści się w każdym z nich? Gdzie i jak się je wydobywa? Na jaką
skalę? Kiedy skończą się surowce i co się stanie, zanim to nastąpi? Co wydobycie oznacza dla społeczności lokalnych i jaką cenę płacą za obronę swojej
ziemi? Czy da się zakazać wydobycia? Na te i inne pytania odpowiemy podczas warsztatu.
Ewa Jakubowska-Lorenz prowadzi program Europejska Polityka Rolna w Fundacji im. Heinricha Bölla prowadzi. Przez wiele lat dziennikarka Polskiej Sekcji
radia BBC, potem odpowiadała za komunikację w Greenpeace i ClientEarth.
W Instytucie Globalnej Odpowiedzialności (IGO) prowadziła projekt „Stop
Mad Mining”. Za tekst o złocie w Salwadorze dostała nagrodę „Pióro Odpowiedzialności”.
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DEBATA: 17.00–19.00
Zmiany klimatu – wspólna sprawa. Nowy wymiar solidarności /
Moderacja: Adam Ostolski i Bartłomiej Kozek
Tworzenie sojuszy jest niezbędnym elementem zwiększania skuteczności działań
na rzecz ochrony klimatu. Jak jednak je tworzyć w świecie spolaryzowanych opinii i sprzecznych interesów? Z kim wchodzić w sojusze, a z kim się nie da? W jaki
sposób tworzyć w ich obrębie przestrzenie realnej solidarności zamiast poklepywania się po plecach? Prowadzona przez Adama Ostolskiego i Bartłomieja Kozka dyskusja skupiona będzie na kwestiach związanych z tworzeniem obszarów
solidarnego działania z poszanowaniem dzielących nas różnic. Da ona możliwość
do wskazania przez uczestników i uczestniczki ważnych dla nich priorytetów oraz
umożliwi przedyskutowanie możliwości wykorzystywania narzędzi wypracowanych w innych kręgach, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Moderacja:
Adam Ostolski – socjolog, publicysta, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Krytyki Politycznej i redakcji „Green European
Journal”. W latach 2013–2016 jeden z dwojga przewodniczących Partii Zieloni.
Bartłomiej Kozek – polski korespondent „Green European Journal”, publicysta „Zielonych Wiadomości”. Interesuje się powiązaniami między polityką
klimatyczną i społeczną oraz wpływem technologii na rynek pracy. Pracuje w
Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

SOBOTA, 21.07.2018
BLOK I: 10.00–11.30
Wprowadzenie do bezpiecznej komunikacji dla aktywistek i aktywistów.
Cz. I / Kolektyw sudoriot.net
Warsztat obejmować będzie takie zagadnienia jak podstawy analizy zagrożeń, bezpieczne zarządzanie hasłami, ochrona, powielanie i niszczenie wrażliwych danych, szyfrowana komunikacja przez Internet i dostępne opro25

gramowanie (zasady działania kryptografii asymetrycznej stosowanej w
szyfrowaniu maili) oraz bezpieczeństwo korzystania z telefonu komórkowego (w tym alternatywy dla Androida). Uczestnicy otrzymają praktyczne porady i informacje z linkami do samodzielnej instalacji po powrocie do
domu. Jeśli wystarczy czasu i będzie taka potrzeba, porozmawiamy również
o modelowaniu zagrożeń i bezpiecznym podejściu do planowanych działań.
Warsztat poprowadzi kolektyw sudoriot.net z Wrocławia.
Solidarnie z uchodźcami / Marysia Złonkiewicz
Przed czym uciekają uchodźcy przybywający do Polski i dlaczego ich sytuacja różni się od tych, którzy docierają do państw Europy Zachodniej? Co
wydarzyło się w ciągu trzech lat, że z kraju, w którym trzy czwarte społeczeństwa popierało przyjmowanie uchodźców, staliśmy się jednym z najbardziej zamkniętych narodów w Europie? I skąd biorą się kontrowersje wokół
uznania za uchodźców ludzi, którzy opuszczają miejsce swojego zamieszkania
ze względu na zmiany klimatu? Na te pytania odpowie Marysia Złonkiewicz
z inicjatywy Chlebem i Solą. Uczestnicy spotkania poznają sytuację uchodźców w Polsce, ilustrowaną licznymi historiami i przykładami. Dowiedzą się
także, co sami mogą zrobić, żeby włączyć się w działania na rzecz uchodźców.
Marysia Złonkiewicz – zajmuje się migracjami turystycznymi i uchodźstwem.
Współtwórczyni inicjatyw: post-turysta.pl, Chlebem i Solą, uchodzcy.info.
Alternatywne systemy produkcji i dystrybucji żywności /
Kooperatywy spożywcze
Punktem odniesienia dla prezentacji i zaplanowanej po nich dyskusji będą alternatywne systemy produkcji i dystrybucji żywności. Wyjdziemy z perspektywy problemów rolnictwa oraz budowania w odpowiedzi szerszych związków
między miastem a wsią, uwzględniających również wybory konsumenckie.
Przyjrzymy się zmianom klimatu w połączeniu z praktykami użytkowania ziemi i kształtowania systemu przyrodniczego w mieście.
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Udział wezmą przedstawiciele i przedstawicielki kooperatyw płockiej, poznańskiej, warszawskiej, wawelskiej, a także ogrodu społecznego Kolektyw Kąpielisko.
Uwaga: Ten warsztat trwa 120 minut.
Z pierwszej ręki – ruch oporu przeciwko wydobyciu węgla w Kolumbii /
Narlis Guzmán Angulo i Maria Fernanda Herrera Palomo
(prowadzone w języku hiszpańskim, tłumaczenie na polski)
La Guajira to od setek lat dom ludu Wayyú i afro-kolumbijskich rolników.
35 z ich społeczności zostało wysiedlonych, wielu z nich z użyciem siły.
Woda i powietrze są zanieczyszczone, wiele rzek zniknęło. Ludzie stracili ziemię i wój sposób życia. Ci, którzy walczą o swoje prawa, są prześladowani.
3 100 osób zostało zabitych, a 59 000 zostało przesiedlonych z powodu
wydobycia węgla. W tej chwili firmy węglowe chcą rozwijać swoje operacje,
a rolnicy i ludzie z Wayuu formują ruch oporu przeciwko kopalniom. Obecnie bronią rzeki, którą firmy chcą uregulować, aby dostać się do kolejnych
pokładów węgla. Uregulowanie rzeki jest bardzo niebezpieczne dla regionu,
pobliskiego lasu i ludzi.
Narlis Guzmán Angulo – aktywistka ruchu oporu przeciwko wydobyciu węgla w Kolumbii. Opisuje siebie jako zaciekłą i krytyczną kobietę, która walczy o godne życie dla wszystkich. Chroni prawa człowieka i środowisko. Jest
przedstawicielką lokalnej rady afro-kolumbijskiej i przewodniczącą stowarzyszenia bezrolnych rolników w César w Kolumbii.
Maria Fernanda Herrera Palomo urodziła się w Bogocie. Studiowała Naukę
Regionalną Ameryki Łacińskiej w Niemczech. Tematem jej pierwszej pracy naukowej był polityczny wpływ nielegalnego i legalnego oleju palmowego
z Kolumbii na rynek UE. Teraz wspiera działaczy na rzecz praw człowieka z
Kolumbii, którzy także walczą o prawa Matki Ziemi i dobre życie.
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BLOK II: 12.00–13.30
Wprowadzenie do akcji bezpośrednich / Skills for Action
(prowadzone w języku angielskim, tłumaczenie na polski)
Jedną z form działania, która w ostatnich latach jest coraz częściej stosowana w ruchu na rzecz sprawiedliwości klimatycznej w Europie, jest nieposłuszeństwo obywatelskie. Nieposłuszeństwo obywatelskie jest rodzajem akcji
politycznej, która polega na świadomym i publicznym łamaniu praw dla osiągnięcia politycznego celu, na przykład poprzez nielegalne wejście do kopalni
węgla. Może być wykorzystane w celu nagłośnienia problemu nierówności
lub do podkreślenia szczególnej pilności danej sytuacji. Podczas tego warsztatu przedstawimy koncepcję nieposłuszeństwa obywatelskiego oraz kilka
aktualnych i historycznych przykładów tego, gdzie sięgnięto po takie rozwiązanie. Omówimy, w jakich warunkach akcja nieposłuszeństwa obywatelskiego ma sens i na co zwrócić uwagę przy planowaniu.
Warsztat przeprowadzi dwoje trenerów Skills for Action, sieci trenerów dla
ruchów społecznych ruch w krajach niemieckojęzycznych. Trenerzy oprą się
głównie na swoich doświadczeniach z działań w Niemczech, jednak podczas
warsztatów będą również czas na zastanowienie się nad sytuacją, doświadczeniem i praktykami aktywistów w Polsce lub w innych krajach, z których
pochodzić będą uczestnicy.
Wprowadzenie do bezpiecznej komunikacji dla aktywistek i aktywistów.
Cz. II / Kolektyw sudoriot.net
(opis wyżej)
Żyć z korzyścią dla wszystkich: Osada Twórców i regeneratywne osiedla
przyszłości / Jędrzej Cyganik
Osada Twórców to prototyp samowystarczalnego osiedla mieszkalnego,
opartego o idee permakultury, agroekologii i zrównoważonego (post)rozwoju.
To miejsce tworzone przez kilkusetosobową społeczność ludzi kreatywnych,
poszukujących ekologicznych rozwiązań dla swojego codziennego życia. To
pole eksperymentu i testowania nowych i starych doświadczeń w zakresie
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m.in. budownictwa, uprawy żywności czy energetyki, ale również rozwoju
osobistego i relacji międzyludzkich. To próba zbudowania miejsca, w którym
ludzie mogą w pełni realizować swój potencjał i potrzeby, bez szkody a z korzyścią dla innych mieszkańców ekosystemu.
Jędrzej Cyganik jest filologiem polskim i cieślą, zatrudnionym w Osadzie
Fundacji Cohabitat, gdzie opiekuje się warsztatem stolarskim, lasem i sadem.
Związany blisko z Wawelską Kooperatywą Spożywczą, ruchem suwerenności
żywnościowej Nyeleni oraz z Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot.
DYSKUSJA: 14.00–15.00
Otwarta dyskusja: Co po Obozie dla Klimatu?
Po Obozie dla Klimatu wrócimy do domów z nowymi pomysłami i inspiracją
do dalszego działania. Jak wykorzystać tę energię i motywację? W jaki sposób
możemy się dalej organizować? Czy chcemy pozostać w kontakcie? A jeśli
tak, to jak się komunikować? Czy rozwiązaniem mogłyby być grupy regionalne? Jakie wydarzenia w najbliższej przyszłości są dla nas okazją do organizacji
spotkań, warsztatów lub protestów? Czy chcemy, by Obóz dla Klimatu stał
się wydarzeniem cyklicznym? Zapraszamy was do udziału w otwartej dyskusji
na temat przyszłości ruchu klimatycznego w Polsce.
BLOK III: 15.00–16.30
Suwerenność żywnościowa i agroekologia chłopska / Nyeleni Polska
Podczas prezentacji poświęconej suwerenności żywnościowej poznamy przykłady działań ruchu Nyeleni oraz La Via Campesina, ukierunkowanych na
globalną politykę społeczno-ekonomiczną. W relacji do ochrony klimatu i
sprawiedliwości społecznej mowa będzie między innymi o roli oddolnych organizacji rolniczych, potrzebie zmiany dyskursu o dobrach
Nyeleni Polska to nieformalna, międzyśrodowiskowa grupa działania na rzecz
suwerenności żywnościowej oraz promowania zrównoważonego, lokalnego
rolnictwa.

29

Roşia Montană: jak zatrzymać kopalnię złota / Roxana Pencea &
Tudor Brădățan (prowadzone w języku angielskim, tłumaczenie na polski)
Roşia Montană to nie tylko nazwa rumuńskiej wioski położonej na największym złożu złota w Europie, ale również symbol sprzeciwu wobec korupcji,
niszczenia środowiska i nadużyć korporacyjnych. Kampania rozpoczęła się w
2002 roku, gdy kanadyjska firma próbowała uruchomić największą w Europie
kopalnię odkrywkową, mającą pozyskiwać złoto przy użyciu roztworu cyjanku sodu. Kampania okazała się sukcesem, ponieważ kopalnia nigdy nie została uruchomiona, a obecnie firma domaga się rekompensaty pozywając rząd
rumuński. Jest to obecnie najdłuższy i najbardziej udany ruch społeczny w
Rumunii, dający początek nowej fali inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego.
Roşia Montană jest także domem dla wyjątkowego dziedzictwa starożytnego,
a kilka dni po napisaniu tego tekstu, Komitet UNESCO podejmie w Bahrajnie decyzję, czy Roşia Montană znajdzie się na liście Światowego Dziedzictwa.
Roxana Pencea i Tudor Brădăţan to dwoje założycieli Declic (rumuńskiego stowarzyszenia kampanii internetowych, zwalczania niesprawiedliwości,
niszczenia środowiska, nierówności i łamania praw człowieka) oraz Mining
Watch Romania (sieć organizacji monitorujących projekty wydobywcze w
Rumunii). Przez lata byli oni częścią zespołu ds. Strategii i komunikacji w
ramach kampanii Ocalić Roşia Montană, współpracujących z bardzo zdeterminowaną grupą ludzi, aby tworzyć wiadomości i działania, które z sukcesem
uniemożliwiały otwarcie największej w Europie kopalni złota.
Negocjacje klimatyczne dla początkujących / Artur Wieczorek
Wciąż słyszysz, że COP to ważne wydarzenie, ale nie masz pojęcia, co się tam
właściwie dzieje? Skróty ADP, LULUCF i AOSIS nic ci nie mówią? A może
już planujesz się wybrać na szczyt klimatyczny w Katowicach, ale jeszcze nie
wiesz, co będziesz tam robić? Ten warsztat jest dla ciebie. Podczas warsztatu
porozmawiamy o tym, czym jest szczyt klimatyczny, co się na nim dzieje i jak
się w tym wszystkim odnaleźć. Zastanowimy się także nad tym, czego spodziewamy się (lub nie) po grudniowym szczycie w Katowicach. Spróbujemy
też zaplanować możliwe wspólne działania.
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Artur Wieczorek – obserwator podczas szczytów klimatycznych COP 18 i
COP 19. W latach 2016–2017 sekretarz generalny Federation of Young European Greens. Od 10 lat zajmuje się edukacją globalną i edukacją dla zrównoważonego rozwoju jako trener i koordynator projektów edukacyjnych.
DEBATA: 17.00–19.00
Obywatelskie nieposłuszeństwo w Polsce. Co dalej? /
Moderacja: Piotr Trzaskowski
Od blokowania budowy zapory w Czorsztynie do Obozu dla Puszczy ruch
ekologiczny w naszym kraju nie unika radykalnej konfrontacji z władzą. Nie
on jedyny. Łamanie prawa w obronie dobra wspólnego od dawna praktykuje
ruch lokatorski oraz od niedawna obrońcy demokracji i państwa prawa. Wraz
z przedstawicielami tych grup zastanowimy się nad tym, czy od lat 90. zmieniała się rola obywatelskiego nieposłuszeństwa w działalności społecznej, czy
łamanie prawa w obronie dobra wspólnego ma zawsze takie same uzasadnienie
i czy w obliczu licznych kryzysów (klimatycznego, kapitalizmu i demokracji) ta
metoda walki ma dziś większe znaczenie niż wcześniej.
Moderacja: Piotr Trzaskowski – działacz społeczny, spółdzielca spożywczy,
pomysłodawca i założyciel Akcji Demokracji. Doradza organizacjom i ruchom
społecznym.

NIEDZIELA, 22.07.2018
BLOK I: 10.00–11.30
Wprowadzenie do komunikacji empatycznej / Magda Zowsik
„Ludzie nie działają przeciw innym, lecz po to by zaspokoić swoje potrzeby” –
Marshall Rosenberg. W relacjach z ludźmi, zarówno osobami bliskimi, współpracownikami, jak i tzw. oponentami, często napotykamy na wyzwania. W sytuacjach trudnych jedni dzielą się swoimi odczuciami wprost, co inni mogą
odebrać jako atak na siebie. Z kolei inni wycofują się i tkwią w urazie. Może to
prowadzić do różnicy zdań, rodzenia napięć i narastania konfliktów. Jak temu
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zaradzić? Sposobem na to może być komunikacja empatyczna wg modelu
Porozumienia bez Przemocy (NVC). Na warsztacie poznacie ten model i w
doświadczeniach poznacie moc empatii. Cele warsztatu to m.in.:
Przećwiczenie 4 kroków komunikacji opartych na wzajemnym szacunku i
empatii;
• Zwiększenie świadomości uczuć i potrzeb swoich i innych;
• Nauka rozróżniania obserwacji od interpretacji;
• Przećwiczenie komunikowania swoich potrzeb i formułowania próśb.
Uwaga: T en warsztat trwa 4 godziny i wymagane jest uczestnictwo
od początku do końca warsztatu.
Magda Zowsik – trenerka komunikacji empatycznej od 2017. W latach
2006-17 pracowałam m.in. dla Greenpeace Polska i Urzędu m.st. Warszawa,
realizując projekty związane z ochroną klimatu. Niedawno odkryłam uniwersalny język, który łączy ludzi ze sobą, niezależnie od poglądów. Dzielę się tą
metodą, by pomagać ludziom żyć w pełni.
Demokracja energetyczna. Jak obywatele na całym świecie biorą
produkcję energii we własne ręce / Conrad Kunze
(prowadzone w języku angielskim, tłumaczenie na polski)
Jak zauważa berlińska organizacja Gegenstrom: “Demokracja energetyczna
oznacza, że każdy ma zapewniony wystarczający dostęp do energii. Produkcja
energii nie może zatem ani zanieczyszczać środowiska, ani szkodzić ludziom.
Mówiąc precyzyjniej, oznacza to, że zasoby paliw kopalnych muszą pozostać
w ziemi, środki produkcji muszą być uspołecznione i zdemokratyzowane, a
nasze podejście do zużycia energii musi zostać zrewidowane.” Dostępność
paneli słonecznych, turbin wiatrowych i biopaliw w końcu zapewnia to, co
Ivan Illich wyobrażał sobie jako przyjemną technologię skrojoną do potrzeb
ludzi. Od Japonii po Kostarykę ludzie zaczęli wytwarzać energię odnawialną z
korzyścią dla społeczności i klimatu na świecie.
Conrad Kunze jest socjologiem i historykiem. Wykłada politykę energetycznej i klimatyczną na Freie Universitaet Berlin. Jako badacz pracuje nad społeczną energią i teorią transformacji.
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Między słowami: warsztat o formułowaniu komunikatów na temat
klimatu / Joanna Lesiewicz
Zachodnie media coraz częściej zwracają uwagę na problem framingu (ram
poznawczych) w kontekście zmian klimatycznych. Co sprawia, że część z nas
z przerażeniem spogląda na liczby obnażające prawdę o kondycji naszej planety, a dla części, hasło „zmiany klimatyczne” brzmi jak wymysł naukowców?
Warsztaty z kognitywnej analizy dyskursu pozwolą skompletować narzędzia,
dzięki którym zdemontujemy przekaz medialny i odkryjemy co tkwi pomiędzy
słowami… Węgiel będzie głównym bohaterem analizowanych tekstów. Postaramy się wypracować własne strategie, jak mówić o rzeczach dla nas ważnych,
o odpowiedzialności, świadomości i miłości do naszego jedynego domu.
Uwaga: Czas trwania warsztatu to 120 minut.
Joanna Lesiewicz pochodzi z Żuław, lecz większość życia spędziła boso na mazurskich łąkach. W przerwach od studiowania tworzy – organizuje, angażuje
się w lokalne ruchy feministyczne i pisarskie. Obecnie zajmuje się kognitywną analizą dyskursu, w międzyczasie będąc matką dwóch białych szczurów.
BLOK II: 12.00–13.30
Degrowth, czyli jak inaczej myśleć o ekonomii / Hanna Mroczka
Światowe rządy uparcie twierdzą, że lepsza i bezpieczniejsza przyszłość jest możliwa w obecnym systemie – tym samym, który doprowadził do degradacji środowiska naturalnego i rosnących nierówności ekonomicznych. Takie myślenie
jest jednak bardzo naiwne i niebezpieczne, dlatego wielu naukowców, takich jak
znana brytyjska ekonomistka Kate Raworth, zachęca do rozważenia alternatyw
dla głównego nurtu ekonomicznego. Jedną z takich alternatyw jest pochodzący
z Francji koncept degrowth. W Polsce, ze względu na burzliwą historię, rozmowa o radykalnych zmianach systemowych może być trudna, a sam koncepcja
może wydawać się kolejną utopijną ciekawostką z Zachodu, dostępną tylko dla
najbogatszych krajów. Dlaczego warto jednak podjąć rozmowę na temat wspomnianego konceptu? Na czym polega ruch degrowth? W jaki sposób wprowadzić takie alternatywne myślenie do polskiego życia politycznego i społecznego,
aby powstrzymać środowiskową degradację oraz zaplanować lepszą przyszłość?
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Hanna Mroczka – studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Zrównoważony Rozwój w Centrum Centrum Badań Środowiska i
Rozwoju (CEMUS) na Uniwersytecie Uppsalskim w Szwecji. Członkini studenckiej organizacji Climate Justice Platform, prowadzi studencki magazyn
„Flood” poświęcony szansom na przetrwanie (sustainability).
Panele obywatelskie a zmiany klimatu: czy sprawna demokracja może
pomóc chronić klimat? / Marcin Gerwin
Czy jest związek pomiędzy jakością demokracji a zmianami klimatu na świecie? Jak może wyglądać sprawna demokracja, która pozwoli chronić klimat?
Jednym z głównych rozwiązań w tej kwestii jest zastosowanie do podejmowania decyzji paneli obywatelskich, które mogą być organizowane zarówno
na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Panel obywatelski
oznacza losowo wyłonioną grupę mieszkańców i mieszkanek, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, aby stworzyć miasto lub państwo w pigułce. Eksperci i ekspertki w danym temacie, organizacje pozarządowe czy
instytucje przedstawiają panelowi swoje stanowisko w danej sprawie, a ten,
po omówieniu tematu, podejmuje rozstrzygnięcie dla dobra wspólnego, podobnie jak ława przysięgłych w amerykańskim sądzie.
Marcin Gerwin jest specjalistą ds. zrównoważonego rozwoju i partycypacji.
Z wykształcenia politolog, koordynator paneli obywatelskich. Współzałożyciel Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej, która doprowadziła do zorganizowania pierwszego budżetu obywatelskiego w Polsce na poziomie miasta. Autor
książek „Żywność i demokracja” oraz „Żywność przyjazna dla klimatu”.
BLOK III: 15.00–16.30
Przygotujmy się do akcji / Skills for Action
(prowadzone w języku angielskim, tłumaczenie na polski)
Jak wszystko, także działania polityczne przynoszą lepsze efekty, gdy są dobrze zorganizowane. Jest to szczególnie ważne w przypadku akcji bezpośrednich i nieposłuszeństwa obywatelskiego, gdyż działania te uwzględniają łamanie prawa, które często prowadzi do interwencji policji na miejscu zdarzenia.
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Warsztaty będą dotyczyły przygotowania siebie i innych do takich akcji. Przedstawimy i wypróbujemy niektóre metody szkoleniowe, wykorzystywane przez
sieć trenerów Skills for Action. Przedyskutujemy, czy znajdą one zastosowanie
w waszych realiach. Jeśli masz własne pomysły, przyjdź i podziel się nimi!
Warsztat przeprowadzi dwoje trenerów Skills for Action, sieci trenerów dla
ruchów społecznych ruch w krajach niemieckojęzycznych. Trenerzy oprą się
głównie na swoich doświadczeniach z działań w Niemczech, jednak podczas
warsztatów będą również czas na zastanowienie się nad sytuacją, doświadczeniem i praktykami aktywistów w Polsce lub w innych krajach, z których
pochodzić będą uczestnicy.
Woda jako podstawowe prawo człowieka. Warsztaty z samoorganizacji
na rzecz obrony dóbr wspólnych / Barbara Grzebulska
Woda jest podstawowym prawem człowieka w świetle istniejących przepisów
i Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Wspólnie z uczestnikami zajmiemy się analizą konkretnych problemowych sytuacji związanych z ograniczaniem równości w
dostępie do wody. Wcielimy się w role decydentów, społeczności lokalnych,
aby w formie dyskusji zadecydować, jaka strategia rozwiązania problemu
będzie najlepsza dla konkretnego zagadnienia. Ponadto podczas warsztatu
zdiagnozujemy nasze mocne i słabsze strony, co pomoże nam we wskazaniu,
w którą stronę warto się rozwijać, aby skuteczniej chronić przyrodę.
Barbara Grzebulska – hydrolożka, przyrodniczka i kartografka. Na co dzień
zajmuje się ochroną ptaków w Fundacji Psubraty i ochroną mokradeł, pracując w Regionalnym Centrum Ekologicznym. Współzałożycielka międzynarodowej organizacji Youth Water Community CEE. Jej zamiłowania to
ornitologia, ekologia i rozwój osobisty.
Budynki przyszłości – jak projektować i budować super komfortowe
i super energooszczędne domy w zgodzie z naturą / Bartosz Królczyk
Tematem spotkania jest budownictwo super energooszczędne, oparte na ekologicznych materiałach budowlanych i wykorzystujące mikroźródła energii od35

nawialnej. Zastanowimy się, co zrobić, aby zrównoważone budownictwo zero- i
dodatnio-energetyczne oparte na standardzie pasywnym stało się powszechnym sposobem projektowania i budowy obiektów w Polsce do 2020 roku.
Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny zrzesza firmy sektora budowlanego, organizacje samorządowe i okołobiznesowe oraz instytucje naukowo-badawcze i oświatowe. Stowarzyszenie organizuje wspólne działania (m.in.:
wydarzenia targowe, konferencje, szkolenia, publikacje), których celem jest
przekonanie i przygotowanie zainteresowanych podmiotów oraz społeczeństwa do wdrażania najnowszych standardów budownictwa.
DEBATA: 17.00–19.00
Kapitalizm kontra klimat? / Moderacja: Maria Świetlik
Określenie „kapitałocen” czy hasło „System change not climate change!”
(Zmiany systemu, nie klimatu!) od lat starają się zwrócić uwagę na systemowe przyczyny katastrofy ekologicznej, której jesteśmy świadkami. Wskazują
one na kapitalizm, z wbudowaną w ten system ideologią ciągłego wzrostu
gospodarczego – kosztem ludzi i natury. Choć wiele danych wskazuje, że
zmian klimatu już nie da się powstrzymać, my poszukamy jednak źródeł uzasadnionego optymizmu. Dlatego też zastanowimy się, czy ochrona klimatu
wymaga alternatywy dla kapitalizmu. Jak możemy jeszcze zmienić naszą rolę
z biernych świadków na aktywne bohaterki walki ze zmianami klimatu? Czy
będzie to też walka o bardziej sprawiedliwe relacje między ludźmi? Zastanowimy się też, jak możemy budować lepsze relacje z naturą.
Moderacja:
Maria Świetlik – aktywistka ruchu na rzecz bardziej sprawiedliwych relacji
globalnych oraz działaczka związkowa Inicjatywy Pracowniczej. Prowadziła
kampanię przeciwko umowom o wolnym handlu, zajmując się m.in. ich wpływem na walkę ze zmianami klimatu.
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WYCIECZKI
Leśny Spacer Rozwojowy – dla Ciebie, dla innych, dla klimatu /
Adam Markuszewski
Spacer to najbardziej naturalna ludzka aktywność, która łączy Cię z Ziemią.
Dzięki niemu wracasz do ciała, do teraźniejszości. To daje wytchnienie od
ciągłego myślenia. Las jest do tego idealną, inspirującą przestrzenią, która
uspokaja dzięki zieleni i szumowi drzew. Obniża poziom stresu, pozwala Ci
powrócić do równowagi. Zapraszam do zanurzenia się w lesie i doświadczenia
czegoś nowego w relacjach z innymi, Ziemią, przejawami natury i żywiołami.
Uważność bardziej pozwoli Ci się cieszyć z tego, co pozostało. Leśne spacery rozwojowe od 2015 roku gromadzą ludzi, którzy zanurzają się w lasach.
Do tej pory były to głównie lasy miejskie Warszawy i Puszcza Kampinoska.
Ich celem jest budowanie relacji ze światem i powrót do życia.
Na trzygodzinny spacer w ramach Obozu dla Klimatu zapraszam 14 osób.
Adam Markuszewski – trener, opowiadacz, kooperatysta, działa dla klimatu i
wzmacniania wspólnot lokalnych (obecnie w ramach procesu rewitalizacji w
Warszawie).
Wycieczka: Ptasie klimaty / Michał Kryciński
Pójdziemy na spacer po najbliższej okolicy nad pobliskie jeziora. Zobaczymy,
jakie ptaki można tam spotkać i porozmawiamy o wpływie zmian klimatu na
ich zachowania.
Michał Kryciński jest ornitologiem.

Czwartek 19.07: 10.00–13.00 & Sobota 21.07: 10.00–13.00
W sąsiedztwie kopalni – wycieczka / Józef Drzazgowski

Podczas wycieczki prowadzonej przez Józefa Drzazgowskiego będzie można obejrzeć jeziora Pojezierza Gnieźnieńskiego, kopalnię odkrywkową, składowiska popiołów – między innymi antropogeniczne jezioro o turkusowym kolorze. Wycieczka
dla ograniczonej liczby osób – potrzebne wcześniejsze zapisy w infopunkcie.
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Józef Drzazgowski – prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Przyjezierze, wieloletni działacz na rzecz lokalnej przyrody wyróżniany za swoja działalność przez władze samorządowe.

KONCERTY
Koncert: Boro
Solidna dawka mocnego, gorzkiego, ale pozytywnie nastawiającego rapu
Boro to raper pochodzący z okolic Przysuchy. Zaprezentuje nam przedpremierowo część utworów, które znajdą się na jego debiutanckiej płycie „Po
Rozum Do Głowy”, która ukaże się jesienią tego roku. W swoich utworach
artysta często porusza trudne tematy, takie jak opłakany w skutkach stosunek człowieka do przyrody. W serwisie YouTube od ponad roku znaleźć można świetnie przyjęty przez słuchaczy utwór „Ludzki Wirus”, w którym autor
bierze pod lupę kwestię traktowania zwierząt przez człowieka. Boro stara się
uświadamiać ludziom, jak ważna, niezastąpiona i bliska człowiekowi jest natura. W jego repertuarze nie brakuje również utworów z elementami biograficznymi oraz damskimi wokalami. Zapowiada się solidna dawka mocnego,
gorzkiego, ale pozytywnie nastawiającego rapu!
Koncert: Ida Dzik i Marcin Małek
Słowno-muzyczny duet
Ida Dzik i Marcin Małek to słowno-muzyczny duet, który woli grać, niż pisać
o sobie. Wtulamy się w prozę życia, ale w głowach mamy kosmos. Instrumentarium minimalistyczne, ale wariat. Lubimy wymieniać się ze słuchaczami energią, zadawać mnóstwo pytań i dyskutować aż po świt – i to wszystko
staramy się zawrzeć w naszej twórczości.
Koncert: szymonmówi
Piosenki o końcu świata, miłości i końcu miłości... i miłości świata też czasem
szymonmówi to taka zgraja watażków, co śpiewają piosenki o końcu świata, miłości i końcu miłości... i miłości świata też czasem. Sample z ulubionych filmów
i filmików. Przeboje na imprezy i do wolnych na prywatkach. Parę osób na
38

scenie, które będą w tym momencie tylko dla ciebie. Wszystkie osoby powinny czuć się zaproszone i powinny poczuć ducha przygody. Wszystkie piosenki,
które zostały nagrane, są na wszystkich portalach.
Koncert: Mehehe
Intrygujący duet: Basia Songin i Helena Matuszewska
Mehehe to intrygujący duet, który w niekonwencjonalny sposób nawiązuje do
tradycji szeptuch i magii ludowej. Tworzą go Basia Songin i Helena Matuszewska,
artystki związane z wieloma zespołami sceny folkowej i nie tylko (Sutari, Same
Suki, InFidelis, Kuso). Zespół zadebiutował na tegorocznym Festiwalu Polskiego
Radia „Nowa Tradycja”, zdobywając III nagrodę za przemyślaną kreację sceniczną,
intymność i baśniowość. Mehehe opowiada historie, które zachowały się w wyliczankach, tekstach kupalnockowych, zdaniach magicznych. Ta sama tajemnicza
siła przyrody, niezrozumiała, przerażająca i ogromna, która niegdyś motywowała
ludzi do tworzenia kultów, zaklęć i zachowań ochronnych, staje się inspiracją do
poszukiwań muzycznych, tworzenia dźwięków, kreowania atmosfery.
Basia Songin: wilk, kankle, drumla, wrzeciona, szepty, zaklinania, śpiew
Helena Matuszewska: złóbcoki, kaszgar, wrzeciona, looper, szepty, zaklinania,
śpiew.

Działania artystyczne, twórcze i fizyczne
ŚRODA - NIEDZIELA działania cykliczne
Ziemia dla Ziemi - joga / Beata Ziemowska
Beata Ziemowska – jako wolny strzelec prowadzi zajęcia jogi w kilku poznańskich szkołach, ale też mniej formalnych miejscach. O sobie pisze: „Droga jogi
uczy mnie cierpliwości, pokory i akceptacji”. Kurs nauczycielski jogi odbyła w
Stowarzyszeniu Jogi Akademickiej, nauczycielski ashtanga jogi u Manju Pattahbi Joisa i Nancy Gilgoff ale jej proces kształcenia trwa dalej. Poza ashtangą prowadzi zajęcia yin yogi i sekwencję księżycową. Ciekawi ją każdy człowiek spotkany na ścieżce wspólnej praktyki, wymiana doświadczeń i inspiracji.
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Jogę postrzega jako potężne narzędziem służące do pracy nad sobą, przekraczania własnych ograniczeń, wewnętrznej integracji, drogą do pokoju i radości.
Narzędzia do twórczego oporu - inna technika na co dzień / Daniel Flox
Podczas obozu pod opieką Daniela Floxa powstanie wspólnymi siłami stworzony
„mural” odnoszący się do działań ruchu klimatycznego w Polsce i za granicą.
Daniel Flox jest artystą ulicznym i aktywistą artystycznym z Budapesztu na
Węgrzech.
Wykorzystując sztukę publiczną jako narzędzie interwencji, próbuje stworzyć prowokujące obrazy, które w symboliczny sposób mówią o wyginięciu
zwierząt i ludzkiej chciwości, mając nadzieję na zainicjowanie rozmów między
mieszkańcami miasta i okolic.
Wraz z siecią Artivist tworzą przestrzeń artystyczną na całym kontynencie,
łączącą sztukę i aktywizm w celu wspierania działań i demonstracji. Wspierają
odbiorców sztuki w podnoszeniu ich umiejętności i organizują warsztaty na
temat twórczego aktywizmu.
Przestrzeń jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą nadać bardziej artystyczny charakter celom i grupom, które chronią planetę i życie na niej.
Świat po katastrofie ekologicznej. Nowe Utopie / Diana Lelonek,
Piotr Macha, Danny Moore
Świat po katastrofie ekologicznej. Nowe Utopie to poetycka spekulacja świata schyłkowej fazy szaleńczo eksploatacyjnego kapitalizmu, a zatem świata
niedalekiej przyszłości. Oparta na faktach z dziedziny fizyki, klimatologii, socjologii, antropologii i ekonomii dystopijna wizja planety budzi przerażenie.
Daje też jednak nadzieję i podsuwa kreatywną i intuicyjną strategię sensownego przetrwania.
Jak będziemy mieszkać i co będziemy jeść w warunkach biedy i głodu? Jak
zaadoptujemy się do globalnego ocieplenia, braku wody, ropy naftowej, węgla
i innych zasobów? Tematem spotkania będą m.in. wojny o zasoby, uchodźcy klimatyczni, polityczno-ekonomiczne pomysły na życie po katastrofie…
a wszystko to w kontekście sztuki najnowszej.
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Kiedy stare systemy ostatecznie zawiodą, neokolonialne wojny o zasoby spustoszą planetę, a migracje klimatyczne zdekomponują jej kształt – Ci, którzy przetrwają – rozpoczną kreowanie nowego świata. Po wielkim kryzysie
humanitarnym powrócimy do oddolnego kolektywizmu, odpowiedzialnego
współistnienia z pozostałymi ekosystemami Ziemi, rozwiązań tymczasowych,
prowizorycznych i powolnych.
Instalacja autorstwa Diany Lelonek i Piotra Machy, współtworzona będzie
przez uczestników obozu. W kolektywnie powstałej konstrukcji odbędzie się
niedzielna prezentacja Danny’ego Moore’a.
Danny Moore - aktywista orbitujący między kulturą a naturą. Związany z
globalnym ruchem walczącym ze zmianami klimatu. Brał udział w licznych
akcjach cywilnego nieposłuszeństwa w obronie środowiska naturalnego w
Polsce i na świecie. Bada alternatywne wspólnoty, „społeczeństwa jutra”,
oparte na zasadach współdzielenia, antyhierarchii i oddolnej demokracji.
Propagator ideologii degrowth. Miłośnik Japonii.
Diana Lelonek - absolwentka Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, obecnie wykładowczyni na tym wydziale.
Podstawą jej działań jest fotografia, którą łączy z innymi mediami. Interesuje się działaniami z pogranicza bioartu, jej prace często poruszają kwestie
postkolonialne. Laureatka międzynarodowych konkursów, m.in. stypendium
Fundacji Vordemberge-Gildewart 2018, ShowOFF w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie, ReGeneration 3 w Musée de l’Elysée w Szwajcarii. Jej
prace znajdują się m.in. w kolekcji Muzeum Fotografii w Lozannie, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie.
Piotr Macha - pochodzi z Sosnowca. Zajmuje się głównie instalacją, rysunkiem, filmem analogowym, fotografią, komiksem, audio-artem. Ukończył
malarstwo w pracowni prof. Dominika Lejmana na ASP w Poznaniu, studia
doktoranckie na Wydziale Komunikacji Multimedialnej UAP.
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Warsztaty Symfonii Oddechowej / Dobrawa Borkała
Podczas warsztatów Symfonii Oddechowej chciałabym stworzyć przestrzeń sprzyjającą do obserwacji i eksperymentacji z oddechem. Całe ciało
stanie się „instrumentem”, w który będziemy się wsłuchiwać. Podzielę się z
dziećmi ćwiczeniami oddechowymi, które od paru lat odkrywam tworząc
Alfabet Oddechowy. Prześledzimy różne aspekty oddechu jak i trajektorię
tlenu. Zmieniając rytm i głębokość oddechu nauczymy się przełączać funkcjonowanie system nerwowego ze stanu pobudzenia na stan relaksu i regeneracji.
Eksplorując melodykę oddechu, połączymy się w kolektywnej improwizacji
oddechowej. Nasza praca będzie w dużej mierze skierowana do wewnątrz, nieustannie pamiętając o tym, że z każdym oddechem łączymy się ze sobą nawzajem, z ekosystemami roślinnymi, jak i z całym dotychczasowym życiem na Ziemi.
Dobrawa Borkała - artystka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych ENSBA
w Paryżu. Magister Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie. Od 2012 prowadzi rozwojowe warsztaty plastyczno-ruchowe dla dzieci i dorosłych. Jest certyfikowaną przez Yoga Alliance
nauczycielką jogi (200 RYS) oraz terapeutką metodą oddechową Butejko.

CZWARTEK 19.07.
Przygotowujemy transparenty na piątkową manifestację podczas warsztatu:
Farba, marker, spray - wizualna strona demonstracji. Warsztaty z
tworzenia transparentów / Agnieszka Gietko
Warsztaty uwzględniające idee trwałości i wielorazowości (recycling, zero waste).
Część teoretyczna: rodzaje transparentów, materiały, patenty techniczne, przykłady banerów zwykłych i niezwykłych.
Część praktyczna: wspólne przygotowanie transparentów na pikietę demonstracyjną w piątek.
Agnieszka Gietko - projektantka graficzna, absolwentka ASP. Uczestniczka
Obozu dla Puszczy. Czasem rozumie mowę zwierząt.
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ŁATKA – warsztat naprawczy / Olga Budzan
Każdemu czasem zdarza się zniszczyć ukochane ubranie. Plama, dziura to
jednak nie katastrofa. Podczas warsztatu nauczymy się łatać, zszywać oraz
rekonstruować dziewiarkę (to dla cierpliwych). Pamiętajcie, że zawsze lepiej
jest coś naprawić niż po prostu wyrzucić! Porozmawiamy też o wpływie produkcji tekstyliów na środowisko naturalne.
Olga Budzan – absolwentka kierunków etnologia i antropologia na Uniwersytecie Wrocławskim oraz projektowania tkanin na Gerrit Rietveld Academie w Amsterdamie. Na co dzień zajmuje się edukacją, ilustracją oraz szeroko pojętym rzemiosłem.
CZYSTO / Kornel Maliszewski, Piotr Macha
Wszystko było nowe i piękne, nawet wiatr pachniał inaczej. Tyle możliwości:
mieć kiosk, kochać się, pojechać gdzieś, spać nad rzeką z psami [...] Szliśmy
przez poszycie leśne, wypatrując naszych zdobyczy. Nadzy, ale nie biali, bo
przykryci błotem. Próbowałem wkładać kasetę w ziemię, w zagłębienia kamieni, w odpowiednio wyglądające dziuple, chciałem aby coś się wyświetliło,
zaskoczył obraz. Czy nagrywanie lasu to już las?
Podczas Obozu w Namiocie Artywistów będzie prezentowany i dystrybuowany zin z opowiadaniem Kornelna Maliszewskiego “CZYSTO”. Ilustracje i
szatę graficzną zinu stworzył Piotr Macha.
Kornel Maliszewski - pochodzi z Nowej Rudy. Autor powieści „Wintro”,
“Nur”, “Sardynka”. Publikował pod kilkoma heteronimami. Zawodowy madżongista, projektant uszczelek do pralek, pracownik kiosku z porządnym
widokiem w przyszłość.
Wzbogacić ekologię/Renew ecology / Teodor Ajder
Teodor Ajder zainicjuje działania polegające na artystycznym rozpowszechnieniu w przestrzeni obozu i w okolicach fragmentów tekstu Bruno Latoura - polskojęzycznej wersji - Polityka natury i angielskojęzycznej Politics of Nature.
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Teodor Ajder - urodził się w Kiszyniowie. Od 12 lat mieszka i pracuje w Warszawie. Psycholog, tłumacz, artysta, autor książek. Współtwórca kolektywu
„Mamałyga Warszawska/ Mămăliga de Varșovia”. Działania tego kolektywu
są skupione przede wszystkim na projekcie wydawniczym. Są to teksty pisane przez imigrantów i o migracji. Pismo jest próbą otwarcia przestrzeni
dla dialogu między migrantami, a wspólnotą lokalną. Autorzy podejmują tematykę migrancką, podążając tropami ekonomii, polityki, literatury pięknej,
reportażu, kuchni i sztuk wizualnych.
Wieczór poezji klimatycznej oraz warsztaty tworzenia haseł na transparenty /
Jaś Kapela, Ilona Witkowska, Maja Staśko, Olga Budzan
Wraz z zaangażowanymi literatami skupimy się na “klimatycznej warstwie
słownej”. Z pomocą Jasia Kapeli, Mai Staśko, Ilony Witkowskiej spróbujemy
stworzyć klimatyczne slogany, hasła i manifesty. Olga Budzan pokaże jak
przenieść teksty na banery i transparenty, które wykorzystamy w piątkowej,
pokojowej demonstracji.
W niedzielę planowana jest także „Pielgrzymka Poetów” do Lichenia w złożonej w świątyni intencji zachowania boskiego dzieła stworzenia w jego nieskalanej doskonałości i zatrzymania wynikających z chciwości i pychy niszczycielskich działań człowieka. Więcej o działaniu - w Namiocie Artywistów
lub Namiocie Info.
Jaś Kapela - pisarz, poeta, felietonista. Autor książek z wierszami („Reklama”,
„Życie na gorąco”, “Modlitwy dla Opornych”), powieści („Stosunek seksualny
nie istnieje”, „Janusz Hrystus, „Dobry troll”) i zbioru felietonów „Jak odebrałem dzieci Terlikowskiemu”. Należy do zespołu redakcji Wydawnictwa Krytyki
Politycznej.
Ilona Witkowska - poetka, debiutowała książką Splendida realta, za którą
otrzymała nagrodę poetycką Silesius w kategorii debiut roku; W 2018 roku
nominowana do tej nagrody za tomik Lucyfer zwycięża. Laureatka literackiej nagrody “WARTO”. Ukończyła studia kulturoznawcze na Uniwersytecie
Wrocławskim; mieszka w Sokołowsku.
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Maja Staśko – krytyczka literacka, doktorantka interdyscyplinarnych studiów w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Współpracuje m.in. z „Ha!artem”
i „Wakatem”.

CZWARTEK 19.07 & PIĄTEK 20.07: 18.30
Trening Kettlebell / Karolina Woźniak

Kettlebell lifting (rosyjski: girevoy sport) to sport siłowy podobnie jak podnoszenie ciężarów, wykonywany jednak przy użyciu odważników kulowych
- kettlebells. Zawodnicze podnoszenie kettlil ma w Rosji długą tradycję,
jednakże jako zorganizowany, standaryzowany sport pod nazwą Kettlebell
lifting, rozwinęło się dopiero w latach 60 ubiegłego wieku.
Karolina Woźniak - Pasjonatka sportów siłowych i treningu funkcjonalnego.
Przez 3 lata trenowała crossfit, od półtora roku poświęciła się podnoszeniu
kettli, na którym to polu odnosi duże sukcesy. Jest utytułowaną zawodniczką, wielokrotnie plasującą się na podium zawodów krajowych w tej dyscyplinie. Na co dzień trenuje w szeregach teamu Kettlebell Warsaw, pod okiem
Małgorzaty Albin, obecnej Mistrzyni Świata.

PIĄTEK 20.07.
Co jeszcze słychać? Zmiany w środowisku dźwiękowym (prelekcja i
zachęta do uważnego nasłuchu otoczenia) / Hubert Wińczyk
Hubert Wińczyk - artysta dźwiękowy, zbieracz odpadów audialnych, multi-nie-instrumentalista. Zajmuje się nagraniami terenowymi, interesuje ekologią akustyczną, prowadzi warsztaty dźwiękowe, gra muzykę eksperymentalną oraz udźwiękawia spektakle, filmy animowane, wystawy.
Nie tylko Miniaturowe Ogródki. Zrób to Sam / Joanna Tekla Woźniak
Chciałabym przyjrzeć się zjawisku roślinności miejskiej w kontekście aktualnych jak i powoli dewaluujących się strategii artystycznych m.in. ogrodów
społecznych, guerilla gardeningu i innych. Warsztat praktyczny zostanie poprzedzony krótką prezentacją przykładów takich działań i wspólną rozmową na
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temat ich użyteczności i siły oddziaływania. Warsztat „Nie tylko Miniaturowe
Ogródki. Zrób to Sam” ma być okazją do spotkania, rozmowy i poszukiwania
niecodziennych rozwiązań konstruktorskich w duchu DIY (Do It Yourself).
Będziemy wykorzystywać i przekształcać materiały z recyclingu. Nie potrzeba do tego wyjątkowych uzdolnień plastycznych. Budujemy przede wszystkim
z materiałów z odzysku - plastikowych opakowań, nakrętek, sznurka i drutu,
nietypowych naczyń czy tektury. Używać będziemy także ziemi, nasion różnych roślin i wody - wszystkiego, czego potrzeba do stworzenia prawdziwego
ogrodu. Wykonane podczas warsztatów ogródki można będzie wkomponować
w tworzoną wspólnie instalację lub zabrać ze sobą do domu, aby je następnie
pielęgnować i śledzić postępujące efekty swojej pracy. Zasadzone rośliny będą
wówczas mogły rosnąć na naszych parapetach, biurkach, szafkach... dając
choćby namiastkę kontaktu z naturą, w samym centrum miasta.
Joanna Tekla Woźniak - kuratorka i animatorka kultury, artystka intermedialna.
Absolwentka m.in. Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Glasgow School
of Art w Wielkiej Brytanii. Interesują ją przede wszystkim interdyscyplinarne
działania na granicy rysunku, poezji, malarstwa i teatru. Podejmuje m.in. działania w zakresie: wideo, fotografii, a także instalacji przestrzennych. Zajmuje się
także edukacją, krytyką artystyczną i szeroko rozumianą promocją sztuki współczesnej, w szczególności sztuki nowych mediów, praktyk partycypacyjnych i
performance. Posiada doświadczenie w organizacji licznych wystaw, eventów,
konferencji, festiwali, a także w koordynacji i prowadzeniu zajęć edukacyjnych
dla różnych grup wiekowych. Od roku pracuje jako Specjalistka ds. Edukacji w
Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.
Take a look without looking - performance / Ada Molenda
Ada Molenda - absolwentka filozofii i filologii hiszpańskiej na UAM w Poznaniu.
Edukatorka, animatorka społeczna i trenerka. Koordynowała międzynarodowe
projekty na rzecz pokoju, praw człowieka i społeczności lokalnych oraz inicjatywy kulturalne i ekologiczne. Od lat związana z poznańskim Stowarzyszeniem
„Jeden Świat” i Service Civil International. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym. Od 2018 roku managerka finansów poznańskiej Sceny Roboczej.
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Potańcówka ZEW NATURY / ŻYCIE NA FALI
Życie na Fali - to latający kolektyw puszczający piosenki, który powstał z tęsknoty za latem. Wierzymy, że każda osoba przychodząca na tańce jest ich współtwórcą: dlatego gramy z zamówień i dedykacji publiczności. Na każdą potańcówkę przygotowujemy tematyczną plejlistę: temat na Obóz dla Klimatu to ZEW
NATURY. Usłyszcie swój wewnętrzny ryk i przyjdźcie z nami wyzwolić pierwotną energię, ruszając tym, co dała wam natura!

SOBOTA 21.07.
Komunikowanie sprawiedliwości klimatycznej - wstęp do podstaw / Ada
Molenda
Jak często słyszysz kogoś mówiącego „jak wszyscy wiemy ...”, po którym
następuje oświadczenie, które okazuje się dalekie od oczywistości? Może
„wszyscy wiemy ...”, ale czy potrafimy wyjaśnić komuś, kto tego nie wie?
Sprawiedliwość klimatyczna jest tematem obejmującym szeroki zakres zagadnień. Tutaj, krok po kroku, spróbujemy zorganizować naszą podstawową wiedzę na temat sprawiedliwości klimatycznej i wypełnić luki w tym, co
„wszyscy wiemy”.
Ada Molenda - (patrz powyżej)
Ekscess 777 - performance duetu Monster Hurricane Wihajster
Performance wychodzący od osobistych przeżyć sięgający spraw ogólnoziemskich, ogólnokosmicznych. Nad czymkolwiek by się głębiej zastanowić to na
końcu ściana podobnych wniosków: za dużo, zbyt chciwie, obficie i ekscesywnie.
Monster Hurricane Wihajster (Monika i Hubert Wińczyk), duet który powstał miliony lat temu. Te dwie istoty spadły na Ziemię, ku ich zaskoczeniu
dość twardą, podejmują więc rozmaite działania by czuć się naturalnie i z czasem znaleźć sposób na przepoczwarzenie swojego bytu z formy obłej, zgniecionej upadkiem do kształtu bardziej swobodnej. Działają na styku sztuki performance, sztuki dźwięku i zaangażowanych działań w przestrzeni publicznej.
47

SOBOTA 21.07: 21:00 & NIEDZIELA 22.07 12.00

Warsztaty Rythms of Resistance (Rytmy Oporu) i koncert / Samba
Hałastra/ROR Poznań
W trakcie warsztatów opowiemy Wam o idei i historii RoR oraz o naszych dotychczasowych działaniach. Nauczymy Was grać rytmy RoR na instrumentach batucadowych, poruszać się z instrumentem w rytm muzyki i, co najważniejsze, czerpać radość ze wspólnie produkowanego hałasu. Nie musicie mieć
zdolności muzycznych, ani doświadczenia w grze na instrumentach – większość z nas zaczynała przygodę z sambą od zera (do bohatera!).
Kim jesteśmy?
Jako Samba Hałastra RoR Poznań jesteśmy częścią ogólnoświatowej sieci
grup Ryhtms of Resistance. Wspieramy szeroko pojęte inicjatywy wolnościowe podejmując walkę z rasizmem, seksizmem, ksenofobią, homofobią
oraz każdą inną formą dyskryminacji i opresji. Wspieramy działania ekologiczne i animalistyczne.
Dla większości z nas samba to forma protestu sama w sobie. Muzyka tworzy
przekaz, który wykracza ponad język mówiony, dając możliwość ekspresyjnego wyrażania poglądów. Wspólne granie daje nam poczucie jedności i siły,
staje się wyrazem solidarności. Grana na żywo muzyka ma moc angażowania
nie tylko uczestników wydarzenia, ale także przechodniów – staje się, obok
haseł i transparentów łącznikiem z resztą społeczeństwa.
Nasze próby są otwarte dla wszystkich osób, którym bliskie są nasze założenia i chciałyby współtworzyć RoR. Zapraszamy w każdy poniedziałek o 20.
Więcej informacji znajdziesz na naszym Facebooku, znajdź nas: Samba Hałastra / RoR Poznań.
Greenwasching. Czyli pranie na zielono - happening / Hania Schudy i
Dominik Podsiadły
Do wzięcia udziału w happeningu zapraszamy wszystkich chętnych uczestników Obozu
Hanna Schudy – eseistka, dziennikarka, edukatorka, aktywistka. Dr nauk humanistycznych (filozofia), mgr ochrony środowiska (UAM i UWr), studentka
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filologii germańskiej (UWr). Współpracuje z Dolnośląskim Alarmem Smogowym, EKO-UNIĄ oraz Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot. Stypendystka
DAAD i CEEPUS. Publikuje m.in w Odrze, Dzikim Życiu, Zielonych Wiadomościach, a na eko.org.pl przybliża kulisy polityki klimatycznej Niemiec,
szczególnie te dotyczące kopalni i elektrowni węgla brunatnego.
Dominik Podsiadły - artysta wizualny. W latach 90 założył kilka nieformalnych grup artystycznych: NEUE GOTHIK ART, JUJU HOUSE,
DDR. Od 2000 roku działa samodzielnie. W jego sztuce główną rolę pełni wizja artystyczna, którą stara się objaśnić za pomocą dostępnych środków wyrazu. Tłem dla jego działań jest zmieniający się urbanistyczny i socjologiczny krajobraz miasta, swoista dżungla, której tajemnice tętnią pod
powierzchownością medialnych obrazów, która ma swoje archetypy i zamaskowane wśród odpadów oficjalnej kultury symbole. Z tego względu tworząc swoje obiekty, często sięga po materiały z odzysku, po przypadkowo
znalezione przedmioty, które kolekcjonuje, z myślą o przyszłych pracach.

SOBOTA 21.07 & NIEDZIELA 22.07 10.00

Warsztaty Ultimate Frisbee - spróbuj koedukacyjnego sportu przyszłości! /
Piotr Maślanka
Ultimate frisbee to istniejący od 40 lat sport drużynowy, w którym miejsce
piłki zajął dysk zwany frisbee. W podstawowej wersji gra się 7 na 7 na piłkarskim boisku. Przy pomocy podań między zawodnikami należy przemieścić
dysk do strefy punktowej na końcu boiska. Jedna drużyna atakuje strefę, a
druga jej broni. Zbicie dysku, upadek na ziemię lub out powoduje stratę, a
drużyna, która atakowała, zaczyna bronić. Podstawowa dywizja jest mieszana
- liczba kobiet i mężczyzn w drużynach jest taka sama. Z założenia ultimate
frisbee to sport bezkontaktowy, brak w nim sędziów a sporne sytuacje są rozwiązywane przez samych zawodników. Ale te podobno zdarzają się rzadko...
Podczas warsztatów nauczymy się podstawowych rzutów i poznamy taktyczne podstawy. Na końcu zagramy mecz na poziomie amatorskim. Mile widziane obuwie w miarę sportowe oraz ciemna i jasna koszulka.
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SOBOTA 21.07 & NIEDZIELA 22.07: 18.30
Trening Crossfit / Marcin Głowacki

Crossfit to uniwersalny program treningowy, przeznaczony dla każdej zdrowej osoby, niezależnie od poziomu sprawności fizycznej i doświadczenia.
Mogą go wykonywać zarówno wytrenowani sportowcy, jak i osoby początkujące, ponieważ obciążenia dobierane są indywidualnie do kondycji fizycznej
trenującego.
Marcin Głowacki - od zawsze zajmował się sportem. Przez 10 lat trenował
kick boxing oraz biegi. Przebiegł trzy maratony, ale jego prawdziwą pasją jest
sztanga i jej zastosowanie w treningu siłowym i wydolnościowym. Potrafi
treningowo wykorzystać niemal każdy dostępny sprzęt i wpleść go w trening. Marcin ukończył między innymi następujące szkolenia: Crossfit Trainer
lvl. 1 ; Street Workout Level 1; Crossfit Judge, Kurs Dietetyki, Kurs Deadlift,
Warszataty Fizioterapeutyczne - Kręgosłup lędźwiowy; Kręgosłup piersiowy
+ bark.

OPEN SPACE – niektóre prezentacje
CZWARTEK 19.07 15:00

Czucie Ziemi w teorii Gai - głęboka ekologia i permakultura / Ben Lazar
Wykład wprowadzenie w teorię Gai w ciekawej interpretacji Stephana Hardinga (ucznia Jamesa Lovelocka - twórcy teorii Gai i Arne Naessa - prekursora głębokiej ekologii) w kontekście zmian klimatu i skutecznego im przeciwdziałania począwszy od wymiaru osobisto-duchowego tzn: przemiany
wewnętrznej i podnoszenia świadomości społecznej - czynników rozumianych
jako fundamentalny i konieczny warunek odrzucenia egoistyczno-konsumpcyjnego i materialistycznego paradygmatu w stronę naukowego animizmu,
ekosystemowego współodczuwania oraz działania na rzecz ochrony i uzdrawiania środowiska czyli... praktycznej filozofii permakultury część pierwsza.
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Ben Lazar - wędrowny nauczyciel permakultury, ogrodnik-filozof, projektant ekosystemowych siedlisk oraz społeczności, redaktor strony
permakultura.edu.pl, niezależny wykładowca i dragondreamer w twórczych
procesach grupowych. Animator-agitator Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska oraz Polskiej Mapy Permakultury inicjator i koordynator.
Cichej Oddolnej Zielonej Rewolucji.

SOBOTA 21.07 12:00

Czyszczenie relacji / Marcin Gerwin
Gdy w zespole pojawiają się napięcia lub gdy coś psuje się pomiędzy osobami bliskimi, co zrobić? Jak przywrócić harmonijne relacje? Można wówczas
skorzystać na przykład z ćwiczeń z Sedona Method, aby uwolnić niepożądane
emocje, takie jak złość, oraz związane z nimi pragnienia. Dzięki temu w relacji
pojawia się „oddech”, można spojrzeć na nią ze świeżej perspektywy i przywrócenie harmonii jest łatwiejsze. Istotne jest także nastawienie na życzliwość i dostrzeganie w ludziach tego, co dobre.
Marcin Gerwin – (bio powyżej)

SOBOTA 21.07 15:00

Zaopiekować się Ziemią, to zaopiekować się sobą / Aneta Loj
Obecny stan świata, daleki od szczęścia, pełen problemów, jest wynikiem
przeszłych czynów całej ludzkości. Zmieniając swoją świadomość, a także odkrywając swoją prawdziwą, duchową tożsamość, możemy w naturalny sposób, uczynić świat czystym, zdrowym, bezpiecznym i pięknym miejscem, w
którym ludzie będą współistnieć z innymi istotami w spokoju i harmonii. Zapraszamy na warsztaty, podczas których odkryjemy i doświadczymy nowych
i zapomnianych sposobów na bycie dobroczyńcą świata przyrody.
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SOBOTA 21.07 15:00

Kolektywy mieszkaniowe: jak mieszkać i tworzyć razem? /
Bartek Mroczkowski
Kolektywy mieszkaniowe to oddolna inicjatywa utworzona w Poznaniu w
2017 roku. Celem jej przedstawicielek i przedstawicieli jest chęć ponownego
przemyślenia sposobów wytwarzania wspólnoty w oparciu o różne modele
zamieszkiwania. Chcielibyśmy zaprosić was do wspólnej dyskusji i dzielenia
się swoimi doświadczeniami związanymi z różnymi modelami zamieszkiwania:
mieszkania kooperatywne, wioski samowystarczalne, kolektywy artystyczne
i badawcze itp. W tym kontekście równie ważnym jest dla nas pytanie o to,
w jaki sposób wytwarzanie różnych rodzajów wspólnot, opartych o przebywanie razem w danej przestrzeni (środowisku), jest powiązane z globalnymi
zmianami klimatycznymi.
Bartek Mroczkowski – doktorant w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu,
gdzie zajmuje się tematem konceptualizacji i praktyk ciała w perspektywie
posthumanizmu i nowego materializmu. Współzałożyciel i redaktor kolektywu
Machina Myśli. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół poststrukturalizmu i zagadnienia stawania się, życia w ogóle (zoe), posthumanizmu,
transhumanizmu, nowego materializmu, estetyki egzystencji, anty-psychiatrii i szeroko rozumianej cielesności oraz eksperymentów z nią związanych.

NIEDZIELA 22.07 15:00

Posthumanistyczne wizje środowiska / Bartek Mroczkowski i
Gaja Karolczak
Posthumanizm jest współczesnym nurtem myślowym, którego celem jest analiza
relacji zachodzących pomiędzy różnego rodzaju istnieniami. Ludzkie i nie-ludzkie
zwierzęta, rośliny, rzeczy współdziałają ze sobą tworząc zróżnicowane środowiska.
Każdy taki układ to przestrzeń złożonych relacji i współzależności, w którym nieustannie dochodzi do różnego rodzaju napięć. Celem spotkania będzie omówienie
kilku konceptów wywodzących się z nurtu posthumanizmu, które pozwolą nam na
przemyślenie pytania: czym jest środowisko? Przeanalizujemy wspólnie pojęcia takie jak: antropocen, gatunki stowarzyszone oraz cthulucen. Zastanowimy się rów52

nież, w jaki sposób powyższe koncepty mogą posłużyć za podstawę teoretyczną dla
działań aktywistów oraz w jaki sposób działania tych grup wpływają na rozwój teorii
krytycznych, takich jak posthumanizm.
Bartek Mroczkowski – (bio powyżej)
Gaja Karolczak – absolwentka Historii Sztuki UAM i Master in the Science
of Performative Creativity (UAM & University of Malta) podyplomowego
programu a.pass (stypendystka Rządu Flandrii) W latach 2013- 2016 prowadziła serie warsztatów, rezydencji, występów w różnych konstelacjach zorganizowanych wokół praktyki poznawczo-somatycznej, we współpracy m.in.
z Martyną Lorenc. (w Polsce, Belgii, Francji, Austrii, Ukrainie). Autorka tekstów z zakresu teorii tańca. Współzałożycielka Fundacji Sens Ruchu działającą interdyscypliarnie, i międzyśrodowiskowo na rzecz pozaformalnych
formatów edukacji i wspólnotowego wytwarzania wiedzy.
Queerowa piłka nożna / Suzy Andreis
Piłka nożna to jedna z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych na
świecie, jednak nie wszyscy i nie wszystkie mają do niej równy dostęp: w Polsce i na świecie futbol jest domeną przeważnie albo nawet wyłącznie hetero-męską, nie ma w nim realnej przestrzeni dla kobiet, dla mężczyzn nieheteroseksualnych, dla osób transpłciowych i niebinarnych.
Piłka nożna może być skutecznym narzędziem do integracji ludzi z różnych
środowisk, różnego pochodzenia. Jednak nawet w takim futbolu z definicji (i często też z regulaminu) otwartym, alternatywnym, koedukacyjnym
funkcjonują te same bariery, jak wszędzie indziej: uczestnikami są przeważnie
cis-hetero-mężczyźni. Kobiety, osoby nieheteronormatywne są zdecydowaną mniejszościa, jeżeli w ogóle są. Brakuje jednak piłki nożnej, która nie
odzwierciedla struktur i ról społecznych a je zwalcza. Piłki, która nie tylko
zaprasza wszystkich, ale również stwarza dla wszystkich równe warunki do
uczestnictwa. Piłki, w której zawodniczki i zawodnicy mniej doświadczeni,
sprawni, zdolni są integralną częścią gry a nie tylko pojawiają się na boisku.
Powyższa definicja piłki queerowej będzie punktem wyjścia do rozmowy
o tym, czy chcemy innego futbolu i jakiego? Czy jest możliwe stworzyć
taką przestrzeń? Czy ktoś inny marzy o tym samym albo ma inną definicję
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queerowej piłki? A może taka przestrzeń już jest, tylko ja o niej nie wiemy?
I jeszcze, czy da się zwalczać bariery wynikające z kultury, w której żyjemy
nie rezygnując z zabawy, z ganiania za piłką, z chęci strzelania bramek i wygrywania meczów?
Czas obozu będzie też okazją, by wprowadzić teorię w praktykę: najpierw
porozmawiamy, potem pogramy
Suzi Andreis - piłkarka, lesbijka, założycielka kobiecej drużyny Chrząszczyki
(www.chrzaszczyki.com.pl).
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