
                         
                                         

 

                                                        VII Beskidzki Festiwal Dobrej Energii 
Park Słowackiego, 9 czerwca 2017 

 
 

Blok dla przedszkoli 9:00 – 11:00 

NA SCENIE pod namiotem festiwalowym: 

 Przywitanie gości  
 Wyniki konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” VII edycja dla przedszkoli   
 Interaktywny quiz „Pociąg do Miasta Dobrej Energii” na podstawie bajek Studia Filmów Rysunkowych 
 Rozgrzewka z energetyczną zumbą 
 Misja „identyfikacja” – prezentacja 3 najlepszych przedszkoli w tym konkursie       
 Konduktor Sebastian Chmiel na czele energetycznego „pociągu” przedszkolaków ubarwionego  kolorowymi balonikami 

z helem, jedzie na plac BCK  
 Akcja „Odlotowe Bielsko” – przedszkolaki wypuszczają baloniki w powietrze na placu przed Bielskim Centrum Kultury 
 Mikołaj Strzyż – finalista programu TV „You Can Dance” w tańcu dobrej energii  wraz z przedszkolakami 
 Fotobudki, malowanie buziek i Reksio mega-maskotka 
 Upominki dla przedszkolaków 

                                

---------------------------------------------------------- 

Blok dla szkół podstawowych 11:00 – 13:00 

NA SCENIE pod namiotem festiwalowym: 

 DJ ADUS - powitanie uczestników bloku oraz zaproszenie do eliminacji do Mistrzostw Polski w grach planszowych, które 
rozpoczną się o godz. 11.30 

 Mikołaj Strzyż – finalista programu TV „You Can Dance” w tańcu dobrej energii wraz z uczniami 
 Wyniki konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” VII edycja dla szkół podstawowych 
 „Most bez gwoździa” – pokaz budowy mostu Leonarda da Vinci w wykonaniu uczniów IV LO im.KEN 
 „Bezpieczniki Taurona” – prezentacja nowoczesnej platformy e-learningowej Tauron-Dystrybucja 
 „Z grafiką na ty” – pokazy uczniów Bielskiej Szkoły Przemysłowej   
 „Taneczne szaleństwo" – warsztaty z instruktorką Szkoły Tańca CUBANA Agnieszką Jarosińską 
 „Poza wyobraźnią” –  niewiarygodne pokazy iluzji w wykonaniu Adriana Mitoraja  

 

Blok dla szkół ponadpodstawowych 13:00 – 15:00 

 DJ ADUS – powitanie uczestników bloku oraz zaproszenie do eliminacji do Mistrzostw Polski w grach planszowych, które 
rozpoczną się o godz. 14.30, a nauka gry o 13.00 

 „Poza wyobraźnią” – niewiarygodne pokazy iluzji w wykonaniu Adriana Mitoraja  
 Wyniki konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” dla uczniów szkół ponadpodstawowych  
 Pokazy barmańskie tworzenia letnich drinków - bielski Gastronom 
 „Taneczne show!" w wykonaniu 3 zespołów Szkoły Tańca CUBANA  
 Mikołaj Strzyż – finalista programu TV „You Can Dance” w tańcu dobrej energii  wraz z uczniami / pokaz 
 „Z grafiką na ty” – pokazy uczniów Bielskiej Szkoły Przemysłowej   
 „Most bez gwoździa” – pokaz budowy mostu Leonarda da Vinci w wykonaniu uczniów IV LO im. KEN 
 DJ ADUS – podziękowanie za udział w festiwalu oraz zaproszenie do eliminacji do Mistrzostw Polski w grach planszowych, 

które rozpoczną się o godz. 17.30, a nauka gry o 16.15 
 

WARSZTATY i stoiska pod namiotem festiwalowym w bloku dla wszystkich szkół: 

1. Liceum Ogólnokształcące COR - Atelier fotograficzne „Złap chwilę na zawsze” 
2. Bielska Szkoła Przemysłowa 

a. „Wystrzałowa chemia” – kierunek: Technik analityk   
b. „Co się kryje w glebie” – kierunek: Technik ochrony środowiska  
c. „Trzymaj fason” – kierunek: Technik przemysłu mody  
d. „Z grafiką na ty” – kierunek: Technik cyfrowych procesów graficznych 
e. „Energia z natury” – kierunek: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

3. IV i V Liceum Ogólnokształcące - „„Pobaw się fizyką razem z nami” 
4. Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych – Warsztaty carvingu w warzywach i owocach „Soczyste rzeźby z ogrodu” oraz 

dekorowania słodkich ciasteczek 



5.  Zespół Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych – Warsztaty „Wytwarzamy prąd, ale nie z węgla...” 
6. „Papier, plastik, szkło – segregacja to jest to” – Biuro ds. Gospodarki Odpadami, Urząd Miejski w Bielsku-Białej  
7. „Piękny, czysty świat” – Sky Recycling System – wystawa surowców pozyskanych z zużytego sprzętu elektrycznego 
8. „Strefa gier bez prądu” – Gnom, warsztaty gier planszowych i analogowych 
9. „LEGOboty” – Zerratech, pokaz niezwykłych możliwości robotów LEGO Mindstorms EV3 
10. „Zbuduj z nami miasto marzeń” – warsztaty budowania makiety miasta z cegiełek Teifoc, FloJaMo 
11. „Piękno bez dodatków” oraz „Mydło naturalne” – warsztaty przygotowywania kosmetyków organicznych i tworzenia mydła 

z produktów naturalnych – Pola Kryża, trenerka rozwoju osobistego i właścicielka marki Climb2Change  
12. „Drugie życie rzeczy” i „Zostań projektantem” – warsztaty tworzenia czegoś z niczego oraz drukowania na koszulkach T-shirt  
13. „Elektro-demolka” – Stowarzyszenie Trianon z Czeskiego Cieszyna, warsztaty rozbioru sprzętu elektronicznego  
14. „Ubierz swój telefon” – warsztaty tworzenia etui na telefon komórkowy z materiałów produkcyjnych Marbet Sp z oo 
15. „Energetyczna Europa”  – warsztaty edukacyjne Europe Direct Bielsko-Biała 
16. „Park Interakcje” – 3 urządzenia edukacyjne: Rower-elektrownia, Kogo widzisz?, Elektryczny labirynt 
17. „Co z tą uchwałą antysmogową?” - Stoisko Biura Zarządzania Energią informujące o:  

 zagrożeniach związanych ze spalaniem odpadów i paliwa niskiej jakości – ulotka, broszura, 
 miejskich dotacjach na wymianę starych kotłów węglowych na ekologiczne,  
 zapisach śląskiej uchwały antysmogowej i zmianach dotyczących mieszkańców posiadających kominki i kotły węglowe, 
 korzyściach wynikających z udziału mieszkańców w projekcie uciepłownienia kamienic w centrum miasta 

 
NIEDALEKO namiotu festiwalowego: 

1.  „Energia jutra - czyli jak dbać o środowisko i mądrze wykorzystywać siły przyrody” - Fundacja Ludzie-Innowacje-Design, 
mobilne warsztaty multimedialne  

2. „Szanuj odpady, a będziesz bogaty” – SUEZ S.A., zajęcia dla dzieci, demonstracja nowoczesnej śmieciarki 
3. „Odpad to skarb” – warsztaty prowadzone przez Zakład Gospodarki Odpadami  
4. ”Samochód przyszłości” – elektryczna 500-setka wyprodukowana przez bielski BOSMAL (Bemotion) 
5. „Dom, który cieszy” – stoisko producenta domów niskoenergetycznych Drew-Inwest i Gamebo-dom oraz producenta 

systemu ogrzewania niskotemperaturowego Soffio 
6. „Bezpieczny prąd” – Tauron Dystrybucja, demonstracja samochodu serwisowego, zajęcia z bezpiecznego korzystania 

z prądu – kampania edukacyjna „Bezpieczniki Taurona” 
7. „Słoneczna energia w kieszeni” – Centrum Inżynieryjne sc, demonstracja domowej elektrowni fotowoltaicznej  
8. „Poznaj drzewo tlenowe Oxytree” - prezentacja drzewa rekordowo pochłaniającego CO2 oraz warsztaty „Sadzenie drzew 

w dobrym klimacie” – Zieleń Miejska Sp. z o.o., warsztaty umiejętności ogrodniczych  
9. „Strażnicy dobrej energii” – stoisko Straży Miejskiej prezentujące programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży wraz 

z zabawami i konkursami 
10. Fotobudki i Reksio mega-maskotka 

 
W parku i na boisku ORLIK: 

Retro podwórko – zajęcia integracyjne z wykorzystaniem sznura, skakanki, gumy do skakania, zośki, gry w klasy, skobli, piłkarzyków, 
buli, ping-ponga, rzutów do celu itp. (z upominkami) 

------------------------------------------------ 

Blok dla mieszkańców 16:00 – 20:00 

NA SCENIE pod namiotem festiwalowym: 
16.00 – 16.10    przywitanie uczestników – Zbigniew Michniowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju 
              16.10    DJ ADUS - zaproszenie do eliminacji do Mistrzostw Polski w grach planszowych, które rozpoczną się o godz. 17.30, 

a nauka gry o 16.15 
16.10 – 17.00    Młodzi na scenie – pokaz tańca w wykonaniu 3 zespołów z Domu Kultury Hałcnów przeplatane muzycznymi 

wstawkami DJ Adusa i krótkimi pokazami barmańskimi  Krzyśka Drabika  
 Rewia dziecięca Kurtynka 
 Estrada Dziecięca i Młodzieżowa Dwuznak 
 Zespół Tańca Nowoczesnego DeFacto 

17.00 – 17.30    Speed Bar – barmański show w wykonaniu Krzysztofa Drabika, mistrza Polski i Europy w sztuce barmańskiej 
17.30 – 18.00    Energetyczna zumba –Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz 
18.00 – 18.10    Co z uchwałą antysmogową? – o tym co nas czeka po 1 września 2017 roku 
18.10 – 18.20    Dom, który cieszy – garść informacji o tym, jak mało może kosztować użytkowanie dobrze zbudowanego domu 
18.20 – 18.35    Nie rób dymu – prelekcja nt nowatorskich sposobów spalania paliwa stałego 
18.35 – 19.25    Jaglany detoks  – pokaz kulinarny w wykonaniu dietetyka Marka Zaremby 
19.25 – 19.45    Capoeira – pokaz sztuki walki 
19.45 – 20.00    Wyniki gry miejskiej i atrakcyjne nagrody dla zwycięskich drużyn 
 

 

 

 



WARSZTATY i stoiska pod namiotem festiwalowym: 

  „SWAP Party” – akcja wymiany ubrań pod szyldem bloga simplicated.pl i stylistki Kasi Olech-Oziembały 
 „Drugie życie rzeczy”– warsztaty tworzenia czegoś z niczego 
 „Papier, plastik, szkło – segregacja to jest to” – warsztaty Biura ds. Gospodarki Odpadami, Urząd Miejski w Bielsku-Białej   
 „Piękny, czysty świat” - Sky Recycling System, wystawa surowców pozyskanych z zużytego sprzętu elektrycznego 
  „LEGOboty” - zabawa robotami LEGO Education WeDo 2.0 –  ZERRATECH Michał Micor  
 „Park Interakcje” – 3 urządzenia edukacyjne  
 „Co z tą uchwałą antysmogową?” - Stoisko Biura Zarządzania Energią informujące o:  

o zagrożeniach związanych ze spalaniem odpadów i paliwa niskiej jakości – ulotka, broszura 
o miejskich dotacjach na wymianę starych kotłów węglowych na ekologiczne,  
o zapisach śląskiej uchwały antysmogowej i zmianach dotyczących mieszkańców posiadających kominki i kotły 

węglowe 
o korzyściach wynikających z udziału mieszkańców w projekcie uciepłownienia kamienic w centrum miasta 

NIEDALEKO namiotu festiwalowego (plac BCK i alejka w Parku): 

1. „Szanuj odpady, a będziesz bogaty” – SUEZ S.A., zajęcia dla dzieci, demonstracja nowoczesnej śmieciarki 
2. „Odpad to skarb” – warsztaty prowadzone przez Zakład Gospodarki Odpadami  
3. ”Samochód przyszłości” – elektryczna 500-setka wyprodukowana przez bielski BOSMAL (Bemotion) 
4. „Robi się ciepło” – stoiska połączone: 

– Tauron Ciepło, właściciel elektrociepłowni EC1 – zajęcia logiczno-sprawnościowe i zabawy dla dzieci, młodzieży i całych 
rodzin 
– PK Therma Sp. z o.o., lokalny dystrybutor ciepła systemowego – zajęcia dla dzieci 

5. „Koniec ze smogiem” – pokaz ekologicznego i ekonomicznego spalania paliwa stałego (węgla, drewna) – stoisko Koalicji 
Antysmogowej 

6. „Dom, który cieszy” – stoisko producenta domów niskoenergetycznych Drew-Inwest i Gamebo-dom oraz producenta 
systemu ogrzewania niskotemperaturowego Soffio 

7. „Prąd ze Słońca” – Centrum Inżynieryjne sc, demonstracja domowej elektrowni fotowoltaicznej  
8. „Poznaj drzewo tlenowe Oxytree” – Zieleń Miejska Sp z oo, prezentacja drzewa rekordowo pochłaniającego CO2  
9. „Strażnicy dobrej energii” – stoisko Straży Miejskiej prezentujące programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży wraz 

z zabawami i konkursami 
10. Fotobudki i Reksio mega-maskotka 

 
W holu BCK: 
11.30 – 20.00 Eliminacje do Mistrzostw Polski w grach planszowych – Gnom 
16.00 – 20.00 Badania spirometryczne „Sprawdź swoje płuca” – Tauron Ciepło 
 
W parku: 
16.00 – 19.30   Rodzinna gra miejska „ZAPANUJ NAD ENERGIĄ” (na terenie Parku Słowackiego i okolic) 
 
W parku i na boisku ORLIK: 

16.00 – 20.00   Retro podwórko – zajęcia integracyjne z wykorzystaniem sznura, skakanki, gumy do skakania, zośki, gry w klasy, skobli, 
piłkarzyków, buli, ping-ponga, rzutów do celu itp.  
 

Na wszystkie punkty programu WSTĘP WOLNY! ZAPRASZAMY  

UWAGA! Nagroda specjalna! Tygodniowy pobyt dla całej rodziny w nadmorskim energooszczędnym apartamencie 

w konkursie w trakcie bloku dla mieszkańców! 

 

W trakcie imprezy odbędą się Eliminacje do Mistrzostw Polski w grach planszowych:  

Carcassonne, Neuroshima Hex, Catan. Eliminacje odbywają się w holu Bielskiego Centrum Kultury. 

 

 
Carcassonne (wyd. Bard) 

Nauka gry od godz. 10:00 do 11:00 

Zapisy: 11:00 do 11:30 

Start turnieju: 11:30 

Neuroshima Hex (wyd. Portal) 

Nauka gry od godz. 13:00 do 14:00 

Zapisy: 14:00 do 14:30 

Start turnieju: 14:30 

Catan (wyd. Galakta) 

Nauka gry od godz. 16:15 do 17:00 

Zapisy: 17:00 do 17:30 

Start turnieju: 17:30 


