14:00
14:05-14:25

14:25-15:35

15:35-15:50

15:50-16:50

POWITANIE NA FESTIWALU
Występ Zuzanny Bratek
Ma 13 lat i od urodzenia mieszka w Porębie Wielkiej. Uwielbia muzykę i śpiewa od zawsze. Należy
do zespołu „Porębianie”. Bierze udział w wielu konkursach i odnosi sukcesy. Trzy razy zwyciężyła w
gminnym konkursie „Nutka” w kategorii soliści. Zajęła również I miejsce w „Konkursie Pieśni
Patriotycznej” i miejsce lidera w konkursie „Idzie żołnierz borem lasem...”, organizowanym przez
Muzeum Zamek w Oświęcim
Prezentacja wystawców i ich stoisk:
- Centrum Transferu Wiedzy Miękinia AGH
- prezentacja systemów energii odnawialnej
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
- informacja na temat pożyczkowego programu priorytetowego poprawa efektywności
energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych- „Jawor” – skierowanego do osób
fizycznych (częściowo umarzane pożyczki)
- gry i zabawy dla najmłodszych
- prezentacja domku dla pszczół; żywe pszczoły w bezpiecznym ulu (za szybą)
- Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej
- „Laboratorium OZE”, czyli pokazy edukacyjne dla dorosłych i dzieci, dotyczące Odnawialnych
Źródeł Energii
- „OZE na wesoło”, czyli konkursy dla najmłodszych (do wygrania miniroboty solarne)
- zdjęcia kamerą termowizyjną, które pokażą najcieplejsze i najzimniejsze miejsca na naszym ciele
- informacje nt. budownictwa energooszczędnego i oferty MCBE dla mieszkańców Małopolski
- pokazy z użyciem modeli edukacyjnych: energia wody; energia wiatru; energia słońca
- Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń
- sprzedaż i degustacja miodów naturalnych, słodyczy miodowych oraz kosmetyków na bazie
produktów pszczelich
- Edyta Kania EMU
- sprzedaż biżuterii modowej, możliwość tworzenia i modyfikacji biżuterii dla klienta na stoisku
- Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie
- prezentacja oferty edukacyjnej szkoły, zabawy edukacyjne z wykorzystaniem elementów
reklamowych, introligatorskich, poligraficznych
- WOSANA S.A. producent soków, napojów, wód źródlanych i mineralnych
- możliwość degustacji nowego produktu firmy - wody źródlanej „Mama i ja” przeznaczonej dla
kobiet w ciąży, karmiących mam i dzieci od pierwszych chwil życia
Występ duetu CONTRA Iwona Bryzek i Klaudia Żmuda
Aktualne Mistrzynie Polski Cheerleaders w kategorii „senior – freestyle dziewczyn”. Na co dzień
trenują pod patronatem Oświęcimskiego Centrum Kultury. Duet w 2015 roku zdobył Mistrza Europy
w kategorii „cheer dance senior duety dziewczyny”. Na co dzień trenują pod okiem Pawła Kaźnicy.
Prezentacja wystawców i ich stoisk:
- HEN-HAFT Pracownia Strojów Ludowych i Stylizowanych Henryka Poniewierska
- warsztaty z haftowania ręcznego, ozdabianie cekinami i koralikami
- możliwość zakupu wyrobów firmy
- Miasto Oświęcim
- prezentacja projektu rewitalizacyjnego „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”
- prezentacja projektu Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej „Rozbudowa Miejskiej Strefy
Gospodarczej Nowe Dwory”

16:50-17:05

17:05-17:45

17:45-18:00

18:00-18:35

18:35-18:45

- atrakcje dla dzieci i młodzieży przygotowane przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej
Galeria Książki
- WSTĄŻKĄ MALOWANE
- możliwość zakupu produktów własnoręcznie tworzonych metodą „kanzashi”: opasek, gumek do
włosów, spinek, chust, czapek (ze wstążek, dzianin i dodatków)
- FHU „Płomyk”
- prezentacja rękodzieła w wytwarzaniu świec i figurek woskowych
- pokazy robienia świeczki z wosku pszczelego
- możliwość zakupu produktów firmy
- Edyta Kania EMU
- sprzedaż oryginalnej biżuterii wykonywanej z ręcznie tworzonej ceramiki, kamieni, malowanego
drewna
- Tłocznia Chocznia
- pokaz tłoczenia soków z owoców i warzyw, degustacja, możliwość zakupu wyrobów
Występ Elita New Team
Formacja powstała w październiku 2014 roku, po zaledwie roku pracy. Trenuje pod patronatem
Oświęcimskiego Centrum Kultury. Zadebiutowali w listopadzie 2015 roku na
Międzynarodowym Turnieju Tańca „Dance Cup” w Wiedniu, gdzie zdobyli pierwsze miejsce.
Trenerami i choreografami formacji są Paweł Kaźnica i Dorota Kapusta.
Prezentacja wystawców i ich stoisk:
- Makuk hand made Dorota Sentysz
- warsztaty robienia wisiorków i biżuterii szydełkowej, możliwość zakupu autorskiej, ręcznie
wykonanej biżuterii
- Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.
- degustacja i prezentacja naturalnej wody mineralnej „Kryniczanka” oraz wód leczniczych „Jan”,
„Zuber”, „Słotwinka”
- Piekarnia-Cukiernia Robert Tyran, Zakład Mięsny R. Tyran
- prezentacja i degustacja produktów piekarniczych, ciastkarskich i wędliniarskich
- konkurs rysunkowy dla dzieci
- Rynek Pracy
- Propozycje aktywizacji zawodowej dla ludzi młodych: spotkanie z trenerem personalnym, pomoc w
przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, możliwość wykonania zdjęć do CV. Na stoisku będzie
można również zrobić Bilans Kariery, który pozwoli na podsumowanie swojego dorobku:
doświadczenia zawodowego, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń i innych umiejętności, w
żaden sposób nieudokumentowanych
Występ Elita Lejdis
Zespół pracuje pod patronatem Oświęcimskiego Centrum Kultury. Formacja złożona jest z 15
dziewczyn, które prezentują taniec latynoamerykański z elementami show. Dziewczyny na
turniejach i festiwalach zdobywają same medalowe miejsca. Ich trenerem i choreografem jest Paweł
Kaźnica.
Występ zespołu SONIA NOWAK & OSKAR DĘBSKI & ACOUSTIC COVER SQUAD
Zespół działa od 2015 roku i współpracuje z Młodzieżowym Domem Kultury w Oświęcimiu. To
grupa muzyków wykonująca covery popowych artystów w akustycznej odsłonie. W ich wykonaniach
elektronika zostaje zastąpiona ciepłym brzmieniem gitar akustycznych z towarzyszeniem bogatego
głosu wokalistki Soni Nowak. Skład zespołu: Sonia Nowak – wokal; Oskar Dębski – gitara akustyczna;
Karol Jarosz – gitara akustyczna; Janusz Majcherek – bas.
Start konkursu „Małopolska Myśli Kreatywnie”
Zadaniem uczestników jest zbudowanie z tekturowych klocków kreatywnej konstrukcji
przedstawiającej innowacyjne obiekty przyszłości: architektoniczne, techniczne lub motoryzacyjne,
które mogłyby powstać w Małopolsce dzięki dostępnym środkom unijnym.
Do wygrania m.in.: rower, hulajnoga, deskorolka

18:45-19:10

19:10-20:00

20:00-20:15
20:15-20:30

20:30

Prezentacja wystawców i ich stoisk:
- Centrum Transferu Wiedzy Miękinia AGH
- prezentacja systemów energii odnawialnej
- Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej
- „Laboratorium OZE”, czyli pokazy edukacyjne dla dorosłych i dzieci, dotyczące Odnawialnych
Źródeł Energii
- „OZE na wesoło”, czyli konkursy dla najmłodszych (do wygrania miniroboty solarne)
- zdjęcia kamerą termowizyjną, które pokażą najcieplejsze i najzimniejsze miejsca na naszym ciele
- informacje nt. budownictwa energooszczędnego i oferty MCBE dla mieszkańców Małopolski
- pokazy z użyciem modeli edukacyjnych: energia wody; energia wiatru; energia słońca
Występ zespołu Sayes
SAYES powstał w 2009 roku z połączenia sił uczniów słynnej tarnowskiej Szkoły Muzyków
Rockowych. W grudniu 2010 roku wydali płyty pt. „Historia ledwie w zarysie” oraz „2012”. Z
drugiego wydawnictwa pochodzą m.in. utwory „Salem” czy „Ostatni raz”, znane z 5. edycji
programu „Must Be The Music”, gdzie zespół zebrał bardzo pochlebne opinie od jurorów. W
październiku 2016 będzie miała premierę płyta zespołu pt. „Marzyciel” (z promującym ją singlem
„Wymyślę Cię”). Zespół Sayes tworzą Kamil Juszczyk – lider, autor muzyki, producent oraz autor
tekstów, Mateusz Juszczyk – perkusja, Grzegorz Sipiora – gitara basowa oraz Krzysztof Potok – gitara
i instrumenty klawiszowe
Rozstrzygnięcie konkursu „Małopolska Myśli Kreatywnie”
Wręczenie nagród w konkursie na najlepsze stoisko
Wręczenie nagród w konkursie „Małopolska Myśli Kreatywnie”:
1.
Rower + bilety do Dinolandii
2.
Hulajnoga + bilety do Dinolandii
3.
Deskorolka + bilety do Dinolandii
Koncert Dawida Podsiadło
Kiedy niespełna trzy lata temu szykował się do wydania pierwszej płyty, był dobrze zapowiadającym
się zwycięzcą telewizyjnego talent show. Dziś jego debiutancki album „Comfort and Happiness”
ciągle utrzymuje się w czołówce najlepiej sprzedających się płyt w Polsce z wynikiem ponad 160 tys.
kopii a drugi, wydany pod koniec ubiegłego roku, solowy krążek pod przewrotnym tytułem
„Annoyance and Disappointment” w 7 tygodni od premiery osiągnął status platynowy i także nie
schodzi z list bestselerów. Dawid jest dziś bez wątpienia jedną z największych gwiazd polskiej muzyki
popularnej, ciesząc się uznaniem zarówno krytyków jak i fanów.

