Festiwal społeczno-naukowy "Patrzymy w górę", edycja 2022
Kryzys klimatyczny dotyka nas wszystkich
Czy jesteśmy gotowi stawić mu czoła?
W Polsce kryzys klimatyczny przejawia się przede wszystkim poprzez ekstremalne „wydarzenia pogodowe”:
deszcze nawalne, wichury, fale upałów i chłodu, czy burze z piorunami w połowie stycznia. Poprzez coraz
mniej śnieżne zimy i pogłębiającą się suszę, a nawet poprzez podwyżki cen energii, paliwa i nawozów
sztucznych (a więc np. także żywności).
Nade wszystko zaś, poprzez pogłębiający się lęk, niepewność, dezorientację i poczucie osamotnienia
wobec przyszłości.
Bardzo niewiele obszarów w Polsce jest przygotowanych na zmiany klimatyczne. Większość miast,
miasteczek i wsi nie ma sformułowanych żadnych, nawet ogólnych planów. I zapewne się to nie zmieni,
dopóki nie zabrzmi głos społeczności lokalnych. Dlatego my, zespół Future Labs * w Poznaniu,
postanowiliśmy głośno zadać pytanie.
Jak polskie społeczności lokalne, wspomagane przez współczesną naukę i ruchy społeczne,
mogą odpowiedzieć na zmiany w ich życiu, wywołane kryzysem klimatycznym?
Chcemy, żeby nasza odpowiedź była konkretna, praktyczna i sformułowana wspólnie z tymi, których kryzys
klimatyczny dotknie najbardziej.
W tym celu organizujemy pierwszą edycję festiwalu społeczno-naukowego "Patrzymy w górę". Jego celem
jest uruchomienie dialogu i współpracy między społecznościami lokalnymi, naukowcami i technologami oraz
grupami zaangażowanymi w edukację i nacisk społeczny. Jego efektami będą nie tylko projekty rozwiązań
rzeczywistych problemów, oddolnie zgłoszonych przez społeczności lokalne, ale też budowa kanałów
komunikacji i współpracy na przyszłość.
Edycja 2022 skupi się na dwóch najbardziej palących i najmniej dotychczas opracowanych wyzwaniach:
•

Jak pomóc osobom doświadczającym trudnych uczuć w związku z dziejącym się kryzysem
klimatycznym.

•

Jak pomóc lokalnym społecznościom w przygotowaniu się do zmian klimatycznych, wzmacniając
ich sprawczość, komunikację i współpracę z innymi.

Zaprosimy do pomocy polskie oraz zagraniczne osoby i społeczności ze świata nauki, technologii i praktyki
społecznej, aby podzieliły się z nami swoimi przemyśleniami. A potem zaproponujemy nowatorskie i
praktyczne narzędzia, które pomogą nam i innym.

Czeka nas pięć wyjątkowo interesujących miesięcy
Kulminacją festiwalu będzie kwietniowy maraton projektowania. Wezmą w nim udział wcześniej wyłonione
zespoły, złożone z przedstawicieli społeczności zgłaszających wyzwania, oraz pracowników nauki z różnych
dziedzin. Podczas kilkudniowej intensywnej pracy przygotują i zaprezentują propozycje rozwiązań, które
następnie będzie można przetestować w praktyce i wdrożyć lokalnie. Do ich dyspozycji będą eksperci
naukowi i techniczni oraz mentorzy, wspomagający proces współpracy i rozwiązywania problemów.
Nagrodzone zespoły otrzymają wsparcie w rozwinięciu swoich projektów do postaci praktycznie
*

PSNC Future Labs jest publiczną jednostką naukową. Nasza misja obejmuje budowanie porozumienia i współpracy
między środowiskiem naukowo-technicznym a ruchami i organizacjami społecznymi.
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działających wdrożeń. Wszystkie projekty biorące udział w maratonie zostaną opublikowane na otwartej
licencji i udostępnione publicznie.
Przygotowania zaczynamy już w lutym, nawiązując kontakty i porozumienia o współpracy z partnerami z
różnych środowisk.
W marcu i na początku kwietnia będziemy tworzyć listę wyzwań i zapraszać chętnych do stworzenia
zespołów uczestniczących w maratonie.
Po zakończeniu maratonu (oraz niezbędnej chwili na świętowanie i relaks) maj i czerwiec poświęcimy na
przygotowanie publikacji, rozpoczęcie wdrażania najlepszych rozwiązań i podsumowanie wniosków
wyciągniętych z tej edycji.
No, i oczywiście zaraz zaczniemy planować kolejną...

Dołącz!
To bezprecedensowe przedsięwzięcie uda się tym lepiej, im więcej osób się w nie zaangażuje.
Możesz się włączyć w jego organizację jako:
•

wolontariusz(ka) Future Labs, pomagając w organizacji i przeprowadzeniu festiwalu;

•

przedstawiciel(ka) Twojej społeczności lokalnej – zgłaszając problem lub wyzwanie;

•

rozwiązywacz(ka) problemów, wnosząc wiedzę techniczną, naukową lub praktyczną;

i w każdy inny sposób, jaki uznasz za interesujący – zaskocz nas!
Razem śmiało popatrzmy w górę!

