
  



  

Jesteśmy anonimowi. 

Jesteśmy nieważni. 

Jesteśmy 99% społeczeństwa. 

Wybaczamy. 

Zapominamy. 

Pozwalamy politykom wodzić nas za nos.  

Ale jesteśmy wszędzie wokół. 

To jest nasze życie. 

I to jest nasz świat. 

Oddajcie go nam! 

Jesteśmy anonimowi. JESTEŚMY LUDŹMI!

Kim jesteśmy?



  

Poland first to fight. Again.



  

Opowiem Wam o tym,

...co dzieje się ze światem,

...jakie mamy szanse na happy end,

...jak postanowiliśmy na to zareagować,

...jak Ty się możesz w to włączyć dla  własnego i

ogólnego dobra. 

Formuła jest prosta:

  Wolna społeczność
+ Wolna technologia
= W.O.L.N.O.Ś.Ć

Początek opowieści



  

Czy jest dla nas nadzieja?



  

Globalny kapitalizm przestał służyć ludziom, zaczął 

nad nimi panować.

Demokracja przedstawicielska przestała służyć ludziom, 

zaczęła służyć jedynie politykom.

Ludzie zatracili zdolność do samodzielnego 

organizowania społeczeństwa.

Partie, ruchy społeczne, kościoły i media – nikt z 

nich nie wie, jak temu zaradzić.

Koniec Świata Jaki Znamy



  

Koniec Świata Jaki Znamy



  

Ludzie od zawsze szukają alternatywnych dróg. 

Jednoczą się w społeczności wokół idei 

(intentional communities).

Społeczności alternatywne, z definicji, stanowią 

margines. Ale jednocześnie są ”archiwum”, gdzie 

przechowuje się idee, w danej chwili niepopularne.

Nadszedł czas, żeby otworzyć archiwum idei. Tam 

znajdziemy stare-nowe idee, które mogą nas 

uratować.

Szansa: alternatywne społeczności!



  

Szansa: alternatywne społeczności!



  

Technologia jest opowieścią o tym, jak ludzki 

umysł kształtuje świat materialny.

Wraz z początkiem zimnej wojny, pewne wątki tej 

opowieści zostały przerwane.

Teraz wracamy do zarzuconych kiedyś kierunków 

rozwoju.

Alternatywne idee społeczne POTRZEBUJĄ 

alternatywnych technologii. 

I wzajemnie. 

Technologia jako opowieść
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Nieinstytucjonalna
 

inicjatywa technologiczna 

dla grup alternatywnych

Cel: badanie, rozwijanie i propagowanie  

technologii alternatywnych, także w dziedzinie 

rozwiązań społecznych.

Sposób: crowdsourcing, crowdfunding, 

konsensualizm, kooperatyzm.

#FreeLab, czyli co?
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Pomóż nam rozwiązać któryś z problemów technicznych (lista 

dostępna na życzenie).

Wydrukuj naszą ulotkę, powieś plakat na tablicy, opowiedz o 

nas sąsiadom.

Przyjedź pomóc nam w pracy, ufunduj konieczny sprzęt, 

materiały lub usługi, podaruj nam BitCoiny, przelej nam 

parę złotych na konto, kup któryś z naszych przedmiotów na 

Allegro.

Przyjedź na któreś nasze warsztaty, albo zorganizuj własne 

– u nas.

Zaangażuj się!
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Informacje o nas znajdziesz w sieci:

http://freelab.org.pl i tam wiecej linków...

https://facebook.com/FreeLabPL 

https://diasp.eu/u/FreeLab 

Twitter i Identi.ca: FreeLabPL

Kontakt do nas:

freelab@interia.pl

gsm: +48796637920 (Petros)

No i co dalej?
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