
    

 

 

 

Gospodarz: Miasto Katowice 

Lokalizacja: Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink 

Cele Zrównoważonego Rozwoju:  

     

  



    

 

Niedziela (26.06):  

  

15:00–19:00 Wystawa fotograficzna – zdjęcia obiektów, które są udanymi przykładami 
transformacji infrastrukturalnej [PL]   
15:00–19:00 Planetarium Śląskie – rakietą w kosmos! [PL]   
15:00–19:00 Animacje dla dzieci i młodzieży: malowanie twarzy, warsztaty z robienia figur 
z balonów, wielkie bańki mydlane, fotobudka WUF11 [PL]  
15:00–19:00 Game Zone – zagraj w gry komputerowe sprzed lat! [PL]   
 

 

 

Poniedziałek (27.06):  

  

12:30–14:00 The Global Observatory of Proximities - Launch Event [ENG]  

14:00–16:00 Konferencja - Innowacje wspierające miejską transformację energetyczną / Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG [PL]  
14:00–18:00 Tauron Zone – strefa dla mieszkańców – namiot z gadżetami partnera [PL]  
14:00–19:00 Game Zone - zagraj w gry komputerowe sprzed lat! [PL]  
16:00–18:00 Warsztaty – Systemy Energii Obywatelskiej / FAJNA ENERGIA [PL]  
 
Warsztat będzie naradą obywatelską o kosztach energii opartą na demokracji energetycznej oraz 
energii dla niezależności. Podczas aktywnych zajęć Zespół FAJNA ENERGIA przedstawi między innymi 
Społeczności Energetyczne w Polsce: formy tworzenia, proces zakładania oraz wsparcie finansowe.  
 
16:30–18:00 Showcase of Innovative Startups Powered by Rawa.Ink [ENG+S]  
  

 



    

 

Wtorek (28.06):  

 

9:00–14:00 Showroom Smart City & loT / Sinotaic Polski Klaster loT i Al [PL]   

 

Showroom IoT przestrzeń cyber-fizyczna Rawa.ink, gdzie odbędą się prelekcje i prezentacje firm 

tworzących innowacyjne rozwiązania z obszaru IoT, cyberbezpieczeństwa i smart city. Pokazy 

technologii z obszaru IoT i AI. Partnerem wydarzenia jest Sinotaic Polski Klaster IoT i AI: 

   

9:00 - 9:30 IoT i AI - aplikacja - Ekoenergia 

10:00 - 10:30 Czujniki czystości powietrza - Syngeos 

11:00 - 11:30 Architektura i technologie - Panova 

12:00 - 14:00 Dni inniwacji Politechniki Śląskiej - prezentacje najciekawszych projektów z obszaru 

smart city 

 

15:00–18:30 Wystawa fotograficzna – zdjęcia obiektów, które są udanymi przykładami transformacji 
[PL]   
15:30 –16:00 Hub Gamingowy - Mariusz Jankowski 
16:00 - 16:30 Rewitalizacja Planetarium Śląskiego - Stefan Janta - Planetarium Śląskie 
16:30 - 17:00 Rewitalizacja Dworca - Ewa Kucharska - Cluster Offices SA 
17:30 - 18:00 Parking wielopoziomowy w Strefie Kultury w Katowicach - Bartosz Gurawski, Błażej 
Szurkowski - ARPA 
 
15:00–19:00 Game Zone - zagraj w gry komputerowe sprzed lat! [PL]  
  

 

Środa (29.06):  

9:00–14:00 Showroom Smart City & loT / Sinotaic Polski Klaster loT i Al [PL]   

 

Showroom IoT przestrzeń cyber-fizyczna Rawa.ink, gdzie odbędą się prelekcje i prezentacje firm 

tworzących innowacyjne rozwiązania z obszaru IoT, cyberbezpieczeństwa i smart city. Pokazy 

technologii z obszaru IoT i AI. Partnerem wydarzenia jest Sinotaic Polski Klaster IoT i AI 

   

9:00 - 11:30 IoT i AI - rozwój technologii - Uniwersytet Śląski 

12:00 - 12:30 Cyberbezpieczeństwo w Smart City - Exatel 

13:00 - 13:30 Cyberbezpieczeństwo w Smart City - Cyberus Labs 

13:30 - 14:00 Cyberbezpieczeństwo w Smart City - Tekniska 
  

15:00- 18:30 Start-up and Innovation Zone - Prelekcje dotyczące innowacyjnych narzędzi 

edukacyjnych, promocji przedsiębiorczości i innowacji [PL]  

15:30 - 16:00 Umiejętności technologiczne jutra - Program P-TECH w Katowicach - Stan Cieśla 

16:30 - 17:00 Praktyczna lekcja przedsiębiorczości - Kreowanie pomysłów biznesowych - Mateusz 

Maik  



    

 

 

 

 

 

 

 

17:30 - 18:00 Praktyczna lekcja przedsiębiorczości - czyli skąd wziąć pomysł na biznes - Mateusz Maik 

W przestrzeni Rawa.Ink oraz przed budynkiem powstanie strefa innowacji, w której prezentowane 

będą firmy na co dzień tworzące innowacyjne technologie i produkty. Wśród wystawców m.in. 

Sygnis, AGP, 4goal.app, Nanores, Hoger, SmartNanotechnologies. Partnerem wydarzenia jest 

Fundacja Nanonet. 

 

15:00-18:30 Start-up and Innovation Zone – strefa wystawowa [PL]  

 

15:00–19:00 Game Zone - zagraj w gry komputerowe sprzed lat! [PL]  

Czwartek (30.06):  

11:00–14:00 Warsztaty – Warunki dla dronów w miastach – akceptacja społeczna / Górnośląsko-

Zagłębiowska Metropolia (wymagana rejestracja na wydarzenie) [PL->ENG]  

 

Warsztaty poruszają temat dronów w przestrzeni miejskiej, a przede wszystkim jakie szanse dla 

mieszkańców daje ich obecność oraz zagrożenia jakie tworzą. Warsztaty mają charakter otwarty. 

Obejmują interakcje na rzecz pozyskiwania opinii, a także dyskusję w grupach warsztatowych na 

podstawie przekazanej wiedzy projektowej w ramach projektu HARMONY (Horyzont 2020), 

prezentacji i materiałów filmowych.  

 

11:00 – 15:00 Strefa aktywności – animacje dronowe dla dzieci i młodzieży oraz animacje dla 

najmłodszych [PL]  

 

16:00 – 16:30 Cyberbezpieczeństwo i zagrożenia czyhające na mieszkańców w świecie nowych 

technologii - Mateusz Chrobok [PL]  

 

16:30 - 18:00 Panel dyskusyjny: Smart City - czy innowacje mogą ułatwić życie mieszkańcom? / Bank 

Gospodarstwa Krajowego [PL]  

Moderator: Mateusz Chrobok 

 

18:00-18:30 – Rozdanie nagród w konkursie plastycznym [PL]  

 

15:00–19:00 Game Zone - zagraj w gry komputerowe sprzed lat! [PL]  

 

18:30 - 20:00 koncert zespołu Moon Hoax [PL]  

  

 



    

 

 

Objaśnienia:    

PL  - sesja tylko w języku polskim    

PL->ENG  - sesja w języku polskim tłumaczona na język angielski    

ENG  - sesja w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski   

S - sesja streamingowana  

 

  


