
EKOMIASTECZKO EARTH FESTIVAL
Ostatnie osoby są wpuszczane o godz. 17:30

STREFA STOWARZYSZENIA PROGRAM CZYSTA POLSKA I FUNDACJI POLSAT 
Edukacja poprzez warsztaty i zabawę. Możliwość zapisania się do Stowarzyszenia Program 
Czysta Polska. Stół multimedialny z edukacyjną aplikacją o ochronie powietrza, sadzenie roślin, 
ECO STUDIO z Kingą Sawczuk.

STREFA ESOLEO I ZE PAK 
Gokarty solarne napędzane energią słoneczną, ekspozycja instalacji fotowoltaicznej wraz z 
mechanizmem działania. Samochód wodorowy jako przyszłość transportu z możliwością jazdy 
próbnej, malowanie ekotoreb i kolorowanki dla dzieci.

STREFA POLSAT BOX 
Strefa sportowych emocji, strefa z eko quizami, warsztaty „Las w słoiku”. 

STREFA PLUS
Strefa Internetu 5G z ekspozycją najnowszych smartfonów, „energo rowery” – strefa ładowania 
sprzętów, warsztaty „eko mydełka”. 

STREFA UZDROWISKO TERMALNE UNIEJÓW 
Animacje, warsztaty: „Jak pozbyć się plastikowych butelek”, nauka segregacji śmieci, 
własnoręczne ozdabianie drewnianych breloków i zakładek do książek z możliwością zabrania 
do domu. Nauka podana w prostej, przystępnej formie z dużą dozą zabawy. 

STREFA MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA ORAZ NARODOWEGO FUNDUSZU 
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
Spotkania z ekspertami specjalizującymi się w tematyce energetyki i energii jądrowej, porady 
dotyczące programu „Czyste Powietrze”, warsztat dla dzieci Szkolenie na Małego Inspektora 
Ochrony Radiologicznej – poszukiwanie źródeł promieniowania z licznikiem Geigera-Mullera, 
eksperymenty badające jakość powietrza, ładowarka solarna do telefonów i tabletów oraz 
ekologiczna stacja rowerowa.

KINO PLENEROWE PRZY ZAMKU W UNIEJOWIE 
(w przypadku niepogody projekcje odbędą się w Sali Rycerskiej Zamku w Uniejowie)

„WROGA PLANETA” – FILM DOKUMENTALNY NATIONAL GEOGRAPHIC- to zapierająca 
dech w piersiach produkcja, pokazująca tych mieszkańców naszej Planety, którym przyszło 
żyć w najbardziej nieprzyjaznych warunkach. Niezwykłe zdjęcia nagrodzonego Oscarem za 
„Labirynt Fauna” Guillermo Navarro niemalże przenoszą nas do miejsc, do których ciężko nawet 
dotrzeć. W najwyższych górach świata żyją irbisy, orły przednie, kozły śnieżne, bernikle białolice 
i dżelady brunatne. Tylko najbardziej wytrzymałe gatunki są w stanie przeżyć na szczytach  
w ekstremalnych warunkach pogodowych, gdzie oddychają rozrzedzonym powietrzem i mają 
niewiele pożywienia. Wyzwanie dla świata jest jedno: przystosuj się albo zgiń.  
(Produkcja USA, 2019 rok; czas trwania: 47 minut)

„WYZWANIE” – świetne kino akcji w pięknych, mazurskich plenerach, w reżyserii Macieja 
Dutkiewicza. Historia dwóch nierozłącznych przyjaciół – policjantów, którzy po ostentacyjnym 
odejściu ze służby otwierają pub i przystań nad urokliwym jeziorem w Morągu. Jednak ich 
odpoczynek od wyzwań nie trwa długo – bardzo szybko zostają wciągnięci w sam środek 
zagadki kryminalnej, w którą uwikłana jest atrakcyjna bizneswoman. Dodatkowo sprawy 
komplikują się, gdy do pracy w ich pubie zgłasza się młoda dziewczyna - córka jednego z nich,  
o której istnieniu nie miał pojęcia.... Występują m.in.: Eryk Lubos, Rafał Królikowski,  
Nel Kaczmarek, Katarzyna Dąbrowska, Aleksandra Popławska, Andrzej Grabowski. 
(Produkcja Polska, koprodukcja Telewizja Polsat, 2020 rok; czas trwania: 104 minuty)

Sobota, 21 sierpnia

11:00-18:00 

20:00-23:00 

20:00

EKOMIASTECZKO EARTH FESTIVAL
Ostatnie osoby są wpuszczane o godz. 17:30

STREFA STOWARZYSZENIA PROGRAM CZYSTA POLSKA I FUNDACJI POLSAT 
Edukacja poprzez warsztaty i zabawę. Możliwość zapisania się do Stowarzyszenia Program 
Czysta Polska. Warsztaty ZERO WASTE z Jagną Niedzielską, stół multimedialny z edukacyjną 
aplikacją o ochronie powietrza , sadzenie roślin, ECO STUDIO z Kingą Sawczuk.

STREFA ESOLEO I ZE PAK 
Gokarty solarne napędzane energią słoneczną, ekspozycja instalacji fotowoltaicznej wraz z 
mechanizmem działania. Samochód wodorowy jako przyszłość transportu z możliwością jazdy 
próbnej, malowanie ekotoreb i kolorowanki dla dzieci.

STREFA POLSAT BOX 
Strefa sportowych emocji, strefa z eko quizami, warsztaty „Las w słoiku”. 

STREFA PLUS
Strefa Internetu 5G z ekspozycją najnowszych smartfonów, „energo rowery” – strefa ładowania 
sprzętów, warsztaty „eko mydełka”. 

STREFA UZDROWISKO TERMALNE UNIEJÓW 
Animacje, warsztaty: „Jak pozbyć się plastikowych butelek”, nauka segregacji śmieci, 
własnoręczne ozdabianie drewnianych breloków i zakładek do książek z możliwością zabrania 
do domu. Nauka podana w prostej, przystępnej formie z dużą dozą zabawy. 

STREFA MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA ORAZ NARODOWEGO FUNDUSZU 
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
Spotkania z ekspertami specjalizującymi się w tematyce energetyki i energii jądrowej, porady 
dotyczące programu „Czyste Powietrze”, warsztat dla dzieci Szkolenie na Małego Inspektora 
Ochrony Radiologicznej – poszukiwanie źródeł promieniowania z licznikiem Geigera-Mullera, 
eksperymenty badające jakość powietrza, ładowarka solarna do telefonów i tabletów oraz 
ekologiczna stacja rowerowa.

SCENA PRZY TERMACH UNIEJÓW
KONCERT TELEWIZYJNY “EARTH FESTIVAL. 
GWIAZDY DLA CZYSTEJ POLSKI. UNIEJÓW 2021”  
Wystąpią: Beata Kozidrak i BAJM, Kwiat Jabłoni, Dawid Kwiatkowski, Roksana Węgiel, 
Sylwia Grzeszczak, Michał Szpak, Paweł Domagała, Wilki, Golden Life, Enej, Sound’n’Grace, 
Katarzyna Mosek

Niedziela, 22 sierpnia

11:00-18:00

20:00-23:00

21:00-23:00 


