


UKRAIŃSKA
WIOSNA
NAJWIĘKSZY FESTIWAL KULTURY UKRAIŃSKIEJ W POLSCE,
WYDARZENIE Z DUSZĄ, WŁASNYM STYLEM I  11-LETNIM
STAŻEM.
 
PODCZAS CZTERECH INTENSYWNYCH DNI, PROPONUJEMY
UKRAIŃSKĄ PODRÓŻ: MUZYCZNĄ I LITERACKĄ. ZACHĘCAMY,
JAK ZAWSZE DO DYSKUSJI I WSPÓLNYCH SEANSÓW
FILMOWYCH. 

9 - 12 MAJA 2019, POZNAŃ (POLSKA)



C Z W A R T E K ,  9 . 0 5
 

I. WYDARZENIE:

W konferencji, zatytułowanej „Ukraińskie ślady w Wielkopolsce – historia, kultura,

język”, wezmą udział naukowcy z Polski i Ukrainy, dyplomaci, dziennikarze, tłumacze,

działacze społeczni oraz studenci. Jej celem będzie zwrócenie uwagi na ukraińskie

wątki, przejawiające w się w regionalnej historii. Pomimo geograficznego oddalenia

Wielopolski od wschodniej granicy ukraińskie ślady odnajdujemy w biografiach wielu

lokalnych działaczy, pisarzy, artystów, a nawet sportowców. Spotkanie będzie zatem

próbą kolejnego odkrycia Ukrainy, która, jak się okazuje, bywa nam bliższa niż się
pozornie wydaje. 

 

 

KIEDY: godz. 9.00 - 17:00

GDZIE: Scena Nowa, Centrum Kultury Zamek (ul. Św. Marcin 80/82 )

WSTĘP WOLNY

BOGATY PROGRAM KONFERENCJI ZNALEŹĆ MOŻNA NA STRONIE

INTERNETOWEJ FESTIWALU: http://ukrainskawiosna.com.pl/

http://ukrainskawiosna.com.pl/


II WYDARZENIE:

KIEDY: 9.05, godz. 17:00

GDZIE: Kino Pałacowe, Centrum Kultury Zamek (ul. Św. Marcin 80/82 )

Wstęp  2 zł
 

1. Projekt Ukraїner – trzy filmy krótkometrażowe poruszające tematykę: tradycji kobziarzy i

ukraińskiej bandury, przestrzeniach na wschodzie Ukrainy oraz o dawnym rzemiośle tzn.

„liżnyków” na Huculszczyźnie

Czas trwania: (10:54 min, 7:35 min, 11:43 min,) (ul. Św. Marcin 80/82 )

 

KIEDY: 9.05, godz. 17:30

GDZIE: Kino Pałacowe, Centrum Kultury Zamek (ul. Św. Marcin 80/82 )

Wstęp  2 zł
2. Kino ukraińskie. "Malewicz. Ukraiński kwadrat" - film dokumentalny o jednym z najbardziej

znanych malarzy ХХ wieku, Kazimierzu Malewiczu. Nowe fakty, wspomnienia oraz komentarze

światowych badaczy, rzucają nowe spojrzenie na osobowość wielkiego artysty oraz odkrywają
jego twórczość w nowej odsłonie i niespotykanym dotąd ukraińskim wymiarze.

Reżyseria: Dmytro Dżulaj

Produkcja: Radio Swoboda

Czas trwania: 1h 29 minut



 

III. WYDARZENIE:

Intensywny I dzień festiwalowy zamykać będzie spotkanie z Bohdanem Kołomijczukiem,

lwowskim pisarzem, autorem powieści historycznych oraz kryminalnych. Pisarz od 2016

roku związany jest z Poznaniem i jako pierwszy współczesny autor zaczął wprowadzać w

swej twórczości wątki związane z naszym miastem. Na tegorocznej Ukraińskiej Wiośnie

Bohdan Kołomijczuk zaprezentuje swą najnowszą powieść „Hotel Wielkie Prusy”. 

Hotel „Wielkie Prusy” to nowa, pełna karkołomnych przygód i szpiegowskich tajemnic,
powieść detektywistyczna Bogdana Kołomijczuka. Rok 1905, Adam Wistowych – jeden z
najlepszych śledczych, a zarazem lwowski komisarz, pnie się po kolejnych szczeblach
kariery. Aby pomóc młodszemu koledze, adiunktowi Samkowskiemu, komisarz bierze
teoretycznie łatwą sprawę. Okazuje się jednak, że wątki z nią związane wykraczają
daleko poza granicę Lwowa, a nawet poza granicę imperium. Śledztwo doprowadza
Wistowycza do Poznania, gdzie kilku wpływowych urzędników i przedsiębiorców łączy
swe siły z mafią, aby przeciwstawić się wspólnemu wrogowi – rosyjskim szpiegom. Nagle
członkowie tego syndykatu zaczynają ginąć w dosyć okrutnych okolicznościach… W
całym tym chaosie niespodziewanie pojawia się była żona Wistowycza, berlińska aktorka
– Anna Kalisz. Komisarz stanie oko w oko z najniebezpieczniejszą sprawą w swoim życiu.
 
KIEDY: godz. 19.30

GDZIE: Scena Nowa, Centrum Kultury Zamek (ul. Św. Marcin 80/82 )

WSTĘP WOLNY

PROGRAM KONFERENCJI ZNALEŹĆ MOŻNA NA STRONIE INTERNETOWEJ

FESTIWALU: http://ukrainskawiosna.com.pl/

http://ukrainskawiosna.com.pl/


P I Ą T E K  1 0 . 0 5
INSO-Lviv – koncert orkiestry symfonicznej

     Niezwykłe wydarzenie, które pozwoli na wyjątkowe muzyczne, ukraińskie doznania. W

minionym roku zespół obchodził swoje dwudzieste urodziny. To jednocześnie niezywkle młody, ale

również dojrzały zespół, który prezentuje bardzo bogaty repertuar, od muzyki klasycznej po jazz.

INSO-Lviv jest stałym uczestnikiem międzynarodowych festiwali, zarówno w Ukrainie, jak i za

granicą, w tym „Wirtuozi”, „Kontrasty”, „Leopolis Jazz Fest”, „LvivMozArt”. W 2017 roku orkiestra z

powodzeniem występowała na 24. Międzynarodowym Konkursie Johannesa Brahmsa w Austrii, na

festiwalu „Rethinking Europe: Ukraine” w Szwecji, w Holandii z międzynarodową trasą koncertową
„Carmina Burana”, która zjednoczyła Holandię, Rumunię i Ukrainę.

    Popularność przyniosło im również wykorzystywanie różnych form sztuki podczas koncertów:

baletu, animacji piaskowej, wizualizacji. Dyrygentem tej orkiestry jest najmłodszy dyrygent w

Europie - Yaroslav Shemet, który zaczął swoją karierę w wieku 13 lat. Już wówczas dyrygował pod

jego batutą odbywały się koncerty w największych i najbardziej znanych operach Europy.

Program koncertu dostępny będzie niedługo na stronie internetowej festiwalu.

 

KIEDY: 10.05, godz. 20.00

GDZIE: SALA WIELKA, Centrum Kultury Zamek (ul. Św. Marcin 80/82 )
Wstęp wolny



P I Ą T E K  1 0 . 0 5

II. WYDARZENIE:

Co roku Ukraińska Wiosna stara się otworzyć się również na inne miasta w regionie. W tym

roku również. 

Wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi jest Wieczór Kina Ukraińskiego.

W ramach festiwalu odbędą się pokazy specjalne krótkometrażowych filmów z almanachu 

„Wszystko zaczyna się w Kijowie". Ukraina, 2018 r. 

Projekt filmowy "Wszystko zaczęło się w Kijowie" opracowany został w ramach zintegrowanego

projektu „Oglądaj ukraińskie - twórz swoją przyszłość", w celu promocji Kijowa i Ukrainy. To jest

zestaw noweli filmowych, o różnych tematach i w różnych gatunkach, połączone jednym tematem –

miłością do Kijowa, jego niepowtarzalności, charyzmy i muzykalności, napełnionego artystycznymi

wydarzeniami i kulturowymi cennościami, w skali światowej. 

1. Maj, 2018 r., 25 min. 

Reżyseria: Wiktor Pryduvalov 

Dwoje aktorów jest w sobie zakochanych. W odosobnieniu umieją wyrażać swoje uczucia. Czy

naprawdę kochają się nawzajem tylko bohaterzy filmu? Zdjęcia się kończą, a miłość trwa ... 

2. Zwyczajny poranek, 2018 r., 18 min. 

Reżyseria: Kadim Tarasov 

Młoda para mieszka we wspólnym mieszkaniu, ale każdy z nich ma własne życie. Dziewczyna

pisze powieść, chłopiec biegnie do pracy. Kiedy przypadkowo historie z powieści zaczynają
pojawiać się w życiu męża, małżonkowie zaczynają rozumieć, jak drodzy są dla siebie nawzajem. 

3. Klaun, 2018 r., 6 min. 

Reżyseria: Sasza Kyrienko 

Każdego ranka klaun wchodzi do autobusu i występuje dla pasażerów, robi prezenty dla dzieci i

kierowcy. Wszyscy są szczęśliwi i uwielbiają go. Ale któregoś razu on się nie pojawia. Policja

znajduje go martwym w domu: w swoim krześle przed lustrem, z makijażem.

 



4. Na swojej ziemi 

Ukraina, 2018 r., 7 min. 

Reżyseria: Sasha Kyriyenko 

Obsada: Stanislav Boklan, Nina Naboka, Olexander Bykov. 

Film "Na swojej ziemi" nie jest opowieścią o wojnie, jest to opowieść o ludziach, którzy znaleźli

się w trudnych okolicznościach. To szczera i ludzka historia, w której postacie są prawdziwe,

bliskie mi samej. Tu nie ma wojny – tu są tylko skutki tej okropnej tragedii. Wojna wszystkim

zabiera normalne życie i to właśnie pokazuje film. Producent almanachu filmowego - firma

"VAVILON". Generalny partner almanachu filmowego - państwowa grupa rolno-przemysłowa "

Agricom Group "

 

Zaraz po tych pokazach, odbędzie się prelekcja filmu "Człowiek z taboretem"

„Człowiek z taboretem" to film biograficzny o życiu ukraińskiego reżysera, podróżnika oraz

realizatora znakomitych projektów Leonida Kantera. Tytuł filmu - „Człowiek z taboretem" - ma

związek z nazwą wypraw Kantera do 4 oceanów „Z taboretem do oceanu". Film powstał na

podstawie wideo nakręconego przez Cantera podczas jego podróży do Przylądka Horn. Jego

przyjaciele (ludzie, z którymi podróżował i kręcił filmy) ukończyli projekt rozpoczęty jeszcze za

życia reżysera. Leonid Kanter zdecydowanie wyróżnia się na tle kinematografii ukraińskiej.

Stworzył on kilka bardzo znanych dzieł, wśród których możemy znaleźć film biograficzny o

Wasylu Slipaku, „MIT".

Napisy w j. polskim

KIEDY: godz. 19:20

GDZIE: Sala kinowa w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, przy ul.

Kostrzewskiego 5.

WSTĘP WOLNY

 

Zaraz po projekcji filmowej planowane jest spotkanie z reżyserką filmu Katarzyną
Miziną, która opowie, jak nagrywano film, jakie trudności spotkały ekipę podczas

kręcenia filmu, co odkryła osobiście dla siebie i co stawiała przed sobą jak

współautorka filmu. 

Wszystkie szczegóły dotyczące tego spotkania będą się pojawiać na stronie internetowej

festiwalu: http://ukrainskawiosna.com.pl/

KIEDY: 12.05, godz. 19.30

P I Ą T E K  1 0 . 0 5



I. WYDARZENIE:

WARSZTATY DLA DZIECI "NOWE WIDOKI"

„Nowe widoki” – to warsztaty artystyczne dedykowane dzieciom z doświadczeniem

migracji w wieku 7-11 lat.

 

KIEDY: 11.05.2019 (10:30 – 12:30)

GDZIE: Scena Nowa w Centrum Kultury Zamek (ul. Św. Marcin 80/82 )

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY SIĘ ZGŁOSIĆ? Wystarczy, że rodzic lub prawny opiekun

dziecka wypełni kwestionariusz zgłoszeniowy (wkrótce udostępnimy link do

kwestionariusza).

WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 26.04.2019.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Więcej szczegółów na stronie: http://stowarzyszenie_zesp.tilda.ws/eventwarsztaty

II WYDARZENIE:

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT SYSTEMU OŚWIATY

W POLSCE

Spotkanie informacyjne na temat systemu oświaty w Polsce – jest dedykowane

cudzoziemcom, których dzieci są lub w przyszłości będą uczniami w polskiej szkole.

 

KIEDY: 11.05.2019 (13:30 – 15:00)

GDZIE: Scena Nowa w Centrum Kultury Zamek (ul. Św. Marcin 80/82 )

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY SIĘ ZGŁOSIĆ? Wystarczy wypełnić kwestionariusz

zgłoszeniowy (wkrótce udostępnimy link do kwestionariusza).

WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 26.04.2019.

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://ukrainskawiosna.com.pl/eventspotkaniezrodzicami

S O B O T A  1 1 . 0 5



III. WYDARZENIE:

Jamala – koncert

Kolejny punkt programu przy którym serce bije nam mocniej. Susana

Dżamaładinowa to ukraińska piosenkarka krymskotatarskiego pochodzenia,

aktorka i autorka tekstów, której skalę głosu ocenia się na cztery oktawy.

Artystka wykonuje utwory z gatunku jazzu, bluesa i soulu. Laureatka 61

Konkursu Piosenki Eurowizji w 2016 roku, który rozsławił ją na cały świat.

Jamala wykonała utwór "1944", odnoszący się do sytuacji Tatarów krymskich

podczas II wojny światowej, deportowanych z kraju do Uzbekistanu i Kirgistanu.

Opis twórczości oraz ścieżki zawodowej piosenkarki jest dostępny na

stronie internetowej festiwalu.

 

KIEDY: 11.05, godz. 20.00

GDZIE: SALA WIELKA, Centrum Kultury Zamek
Wstęp wolny

W S T Ę P  W O L N Y

S O B O T A  1 1 . 0 5



N I E D Z I E L A  1 2 . 0 5 .

 

„ C Z Ł O W I E K  Z  T A B O R E T E M ”  -

 F I L M  D O K U M E N T A L N Y

 

 

 

„Człowiek z taboretem” to film biograficzny o życiu ukraińskiego reżysera,

podróżnika oraz realizatora znakomitych projektów Leonida Kantera. Tytuł filmu

nawiązuje do książki „Z taboretem do oceanu”, którego ideą była podróż do

czterech oceanów z kuchennym taboretem. Film powstał na podstawie wideo

nakręconego przez Kantera podczas jego podróży do Przylądka Horn. Jego

przyjaciele (ludzie, z którymi podróżował i kręcił filmy) ukończyli projekt rozpoczęty

jeszcze za życia reżysera. Kanter jest reżyserem "The Ukrainians", filmu

dokumentalnego o obronie donieckiego lotniska i "Mit" o Wasylu Slipaku –

śpiewaku operowym z Francji, poległym w szeregach ukraińskich bojowników na

wojnie w Donbasie.

 

KIEDY: 12.05, godz. 17.00

GDZIE: Kino Pałacowe, Centrum Kultury Zamek
Wstęp  2 zł



N I E D Z I E L A  1 2 . 0 5 .

„ C Z Ł O W I E K  Z  T A B O R E T E M ”  -

 S P O T K A N I E  Z  R E Ż Y S E R K Ą

Zaraz po projekcji filmowej planowane jest spotkanie z

reżyserką filmu Katarzyną Miziną, która opowie, jak

nagrywano film, jakie trudności spotkały ekipę podczas

kręcenia filmu, co odkryła osobiście dla siebie i co

stawiała przed sobą jak współautorka filmu. 

Wszystkie szczegóły dotyczące tego spotkania będą
się pojawiać na stronie internetowej festiwalu:

http://ukrainskawiosna.com.pl/

 

KIEDY: 12.05, godz. 19.30
MIejsce zostanie niedługo podane

http://ukrainskawiosna.com.pl/


PO SPOTKANIU Z REZYSERKĄ ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO

PUBU "DUBLINER" NA WSPÓLNĄ INTEGRACJĘ

 

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY PROGRAMU ORAZ INFORMACJA O

PARTNERACH FESTIWALU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE:

HTTP://UKRAINSKAWIOSNA.COM.PL

Ukraińska Wiosna  

http://ukrainskawiosna.com.pl/

Poznj_sasiada

WIDEO-RELACJA Z FESTIWALU 2018 ROKU

http://ukrainskawiosna.com.pl/
https://www.facebook.com/ukrainska.wiosna/?ref=bookmarks
http://ukrainskawiosna.com.pl/
http://www.poznajsasiada.org/
https://www.facebook.com/ukrainska.wiosna/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ukrainska.wiosna/videos/1766667130087889/

