
Metropolitalny Climathon 2020  

Agenda 

 

CZWARTEK, 12.11.2020r. 

15:00-15:45 Logowanie uczestników do platformy Zoom (test platformy współpracy) 

Uczestnicy poprzez otrzymane dane dostępowe do platformy Zoom będą mogli się połączyć i 

przetestować poprawność funkcjonowania platformy na której będą wspólnie wypracowywać 

pomysły. 

16:00-16:30 Oficjalne rozpoczęcie Climathon 2020 Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 

Prowadzący: Aleksandra Gołdys (Climate-KIC) i Damian Kołakowski (GZM) 

Uczestnicy: Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydent Miasta 

Siemianowice Śląskie, Dyrektor Climate-KIC Polska  

16:30-18:00 Rozmowy o klimacie – inspirująca debata o klimacie i zmianach jakich doświadczamy – 

sesja ogólnodostępna online 

Prowadzący: Aleksandra Gołdys (Climate-KIC) i Damian Kołakowski (GZM) 

Uczestniczy: Profesor Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski), Filip Springer (Pisarz i fotogra), Patryk Białas 

(założyciel Śląskiego Ruchu Klimatycznego) 

18:00-18:30 Przerwa 

18:30-19:30 Rozmowa praktyków – jak problem retencji wód widzą samorządowcy i nie tylko – sesja 

ogólnodostępna online 

Prowadzący: Aleksandra Gołdys (Climate-KIC) i Krzysztof Biliński (Climate-KIC) 

Uczestniczy: Damian Kołakowski (Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury i Środowiska GZM), Eugeniusz 

Malinowski (Urząd Miasta Ruda Śląska), dr inż. Grzegorz Galiniak (Akademia Górniczo-Hutnicza w 

Krakowie) 

19:30-20:00 Wprowadzenie do Climathonu – zasadny pracy online – sesja zamknięta dla uczestników 

wydarzenia 

Prowadzący: Krzysztof Biliński (Climate-KIC) i Marcin Korzeb (Climate-KIC) 

20:00-23:00 Tworzenie projektów – czas dla zespołów, pracę nad pomysłami – sesja zamknięta dla 

uczestników wydarzenia 

 

 

 

 

 



 

PIĄTEK 13.11.2020r. 

8:00-8:30 Logowanie uczestników do platformy Zoom (test platformy współpracy) 

Uczestnicy poprzez otrzymane dane dostępowe do platformy Zoom będą mogli się połączyć i 

przetestować poprawność funkcjonowania platformy na której będą wspólnie wypracowywać 

pomysły. 

 

8:45-18:00 Tworzenie projektów – czas dla zespołów, pracę nad pomysłami – sesja zamknięta dla 

uczestników wydarzenia, 

10:00-11:00 Rozmowy inspiracyjne – jakie znaczenie mają cieki i dlaczego powinniśmy i 

renaturyzować, inspiracyjne przykłady rozwiązań miejskich, służących zagospodarowaniu wód 

opadowych – sesja ogólnodostępna online 

Prowadzący: Aleksandra Gołdys (Climate-KIC) i Krzysztof Biliński (Climate-KIC) 

Uczestniczy: dr hab. inż. Arch Anna Januchta-Szostak (Politechnika Poznańska), Dariusz Szustick 

(Aqua Sprint) 

12:30- 13:00 Joga online – aktywność która pobudzi wasze myślenie – sesja ogólnodostępna online 

13:00-14:00 Rozmowy inspiracyjne – jak zmiany klimatu wpływają na miasta i jak miasta kształtują 

lokalny klimat, jaką rolę pełni retencja wód, zieleń i zagospodarowanie miast w regulacji topoklimatu 

– sesja ogólnodostępna online 

Prowadzący: Aleksandra Gołdys (Climate-KIC) i Krzysztof Biliński (Climate-KIC) 

Uczestniczy: dr Sebastian Szklarek (Uniwersytet Łódzki), Jacek Zalewski (retencja.pl), Przedstawiciel 

(Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów) 

18:00-19:30 Prezentacja projektów – sesja ogólnodostępna online 

Prowadzący: Aleksandra Gołdys (Climate-KIC) i Krzysztof Biliński (Climate-KIC) 

19:30-20:30 Obrady komisji konkursowej – sesja zamknięta 

20:30-22:00 Finał. Podsumowanie. Ogłoszenie wyników – sesja ogólnodostępna online 

Prowadzący: Aleksandra Gołdys (Climate-KIC) i Krzysztof Biliński (Climate-KIC) 

22:00 Zakończenie Climathon Metropolia 2020 

 


