
KONCERT TEATRALNY 

Organizator: Fundacja Charytatywna
 „Głos Kobiet Ukrainy”



KONCEPCJA

My, Ukraińcy, jesteśmy bezgranicznie wdzięczni Polakom za wsparcie, schronienie, pomoc i empatię, 
jakie otrzymujemy od początku wojny. Chcemy wszyscy powiedzieć Wam "dziękujemy" ale „dziękujemy” 
w szczególny sposób,w taki, jak potrafimy najlepiej, z głębi naszych serc, przez naszą twórczość. To 
sztuka, muzyka, pieśń, teatr pokazują jak blisko są nasze narody i jaka teraz przyjaźń je łączy.

Koncert teatralny „Poczuj Ukrainę” nie jest zwykłym spektaklem, jest wielką podróżą od wydarzeń, które 
obecnie dzieją się w naszym kraju, do naszej heroicznej siły, dzięki której zwyciężymy, od udzielonej 
nam pomocy i ciepła przez Polskę do wspaniałych i osobliwych cech kultury narodu polskiego, od 
wspólnego bólu tej strasznej wojny do szczęśliwej wspólnej przyszłości.



KLUCZOWE PRZEKAZY PROJEKTU

➔ Ukraina nie jest krajem trzeciego świata, to kraj, który ma coś do 
przekazania światu, z piękną historią, kulturą i językiem

➔ my Ukraińcy umiemy podziękować i pamiętać dobro, które zostało nam 
dane , głęboko doceniamy pomoc Polaków i kłaniamy się nisko

➔ Słowo Ukrainiec-Ukrainka wkrótce będzie symbolizowało siłę, 
niezłomność, nieposkromionych wojowników

➔ Każdy, kto teraz pomaga Ukrainie, jest też dla nas też Ukraińcem, bo 
walczy ramię w ramię z nami, pomaga na różnych polach potrzeb, a to 
składa się na zwycięstwo

 
➔ jesteśmy głęboko wdzięczni za możliwość poznania świata, zdobycia 

doświadczenia z innych krajów i wniesienia go do naszego domu

➔ Ukraina wygra, bo cały świat jest z nią

➔ Poprzez ból i cierpienie widzimy całe piękno, które jest w nas i w 
Polakach, bo wczorajsi sąsiedzi, którzy walczyli o miedzę ogrodów, dziś 
karmią się nawzajem i ogrzewają dobrem.



STRUKTURA WYDARZEŃ na Scenie Głównej

Akcja teatralno-koncertowa trwająca 4 godziny z jedną 20-minutową 
przerwą

Czas trwania występów gwiazd - 25-30 minut na każdy występ.

Spektakle teatralne (tańce, wiersze, masowe nieme sceny teatralne, 
prezenterzy) jako elementy łączące występy grup w jedną opowieść

W przerwie możliwa jest sesja autografów z ukraińskimi gwiazdami.



UKRAIŃSKIE GWIAZDY : KALUSH ORCHESTRA

YOUTUBE VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=UiEGVYOruLk

Oficjalna strona internetowa https://www.instagram.com/kalush.official/?hl=uk 

«Kalush» — Ukraiński zespół rapowy, założony w 2019 roku. 
Otrzymał prawo do reprezentowania Ukrainy na Konkursie Piosenki 
Eurowizji 2022 z piosenką „Stephanie”. 15 maja 2022 zespół wygrał 
Eurowizję 2022

W skład zespołu wchodzą Oleg Psyuk (aka Cursing Psiuczyj Syn) - 
założyciel i solista, Igor Didenchuk - multiinstrumentalista, MS 
Kyłymmen Carpet i wokalista wspierający Johnny Dywnyj Strange. 
Nazwa zespołu pochodzi od Kałusza, rodzinnego miasta Olega 
Psyuka

https://www.youtube.com/watch?v=UiEGVYOruLk
https://www.instagram.com/kalush.official/?hl=uk


UKRAIŃSKIE GWIAZDY : JERRY HEIL

YOUTUBE VIDEO https://www.youtube.com/channel/UCCf5_svdP2LGjhgt6nfXXYg

Oficjalna strona internetowa https://www.instagram.com/thejerryheil/ 

Jerry Gale to ukraińska piosenkarka i autorka tekstów. Zasłynęła jako blogerka 
wideo i artystka okładkowa, śpiewając piosenki światowych i ukraińskich artystów. 
Największą popularność przyniosła jej autorska piosenka „Ochrona, anulowanie” z 
debiutanckiego albumu studyjnego „I am Yana”.

https://www.youtube.com/channel/UCCf5_svdP2LGjhgt6nfXXYg
https://www.instagram.com/thejerryheil/


UKRAIŃSKIE GWIAZDY : zespół KAZKA 

YOUTUBE VIDEO https://www.youtube.com/channel/UC6YPMrS8eIDHGR1kM9bNm9g

Oficjalna strona internetowa https://kazka.band/ 

«KAZKA» — Ukraiński zespół muzyczny wykonujący muzykę pop z elementami 
electro-folku. Od momentu powstania w 2017 roku wokalistka Oleksandra Zaritska, 
dudziarz Dmytro Mazurjak i multiinstrumentalista Mykita Budash stali się już 
„światową sensacją”, „fenomenem ukraińskiego popu”, „Przełomem roku” według 
M1 Music Awards, a także jako pierwszy ukraińskojęzyczny zespół, który znalazł 
się na światowej liście sławy SHAZAM i stał się rekordzistą wśród ukraińskich 
artystów na YouTube. "Płakała" (singiel z debiutanckiego

albumu KARMY) znalazł się na szczycie list przebojów w kilkunastu krajach, m.in. 
na Ukrainie, Łotwie, Bułgarii, Białorusi, Rosji, Turcji, Kolumbii i innych oraz pobił 
wiele muzycznych rekordów w krajach WNP (Wspólnota Niepodległych Państw).

Produkcją i zarządzaniem zajmuje się Yuri Nikitin i grupa mamamusic.

https://www.youtube.com/channel/UC6YPMrS8eIDHGR1kM9bNm9g
https://kazka.band/


UKRAIŃSKIE GWIAZDY : WELLBOY

YOUTUBE VIDEO https://www.youtube.com/channel/UCkI0W5JGR4eqJA-Qt1rNx1Q

Oficjalna strona internetowa https://www.facebook.com/a.wellboy/ 

Wellboy — Ukraiński piosenkar, kompozytor, autor tekstów, uczestniczk programu 
„X-Factor”. Po wynikach z 2021 roku Anton Wellboy zrewolucjonizował ukraiński 
show-biznes. Hit „Gęsi” stał się pierwszym ukraińskim utworem, który w historii 
Apple Music na Ukrainie znalazł się w TOP 100 YEARS Apple Music Ukraine. 
Również w 2021 roku stał się jedynym ukraińskim utworem w TOP 10 YouTube 
Ukraine i wraz ze świeżą piosenką „Cherry” trafił do TOP 50 Spotify Ukraine. 
Ponadto serwis streamingowy Spotify nazwał Antona Wellboya głównym twórcą 
hitów roku i wybrał go do udziału w programie „Wrapped 2021 by Spotify” na 
Ukrainie.

https://www.youtube.com/channel/UCkI0W5JGR4eqJA-Qt1rNx1Q
https://www.facebook.com/a.wellboy/


UKRAIŃSKIE GWIAZDY : DAYTON

YOUTUBE VIDEO https://www.youtube.com/channel/UCniBa1-ZF_tHLRZ_YzsQSAQ

DAYTON - młody ukraiński piosenkarz  i muzyczny producent, który samodzielnie 
pisze i produkuje muzykę. Swoją działalność rozpoczął w 2020 roku. W 
piosenkach Daytona łączą się motywy tradycyjnej ukraińskiej poezji  z 
ultranowoczesną muzyką pop.Najpopularniejsza piosenka Daytona NAMYSTO, 
trafiła na listy przebojów najlepszych ukraińskich stacji radiowych. Remiks tej 
piosenki znalazł się na liście 20 najlepszych ukraińskich utworów tanecznych na 
liście Ukraine Dancing w radiu Kiss FM (jednym z 10 najpopularniejszych 
ukraińskich stacji radiowych). Prawie 5000 filmów z tą piosenką zostało 
nakręconych w talk show.

https://www.youtube.com/channel/UCniBa1-ZF_tHLRZ_YzsQSAQ


DYREKTOR KREATYWNY : IRYNA SZATKIVSKA

prezes fundacji, dyrektor kreatywny, gospodarz koncertu

https://www.facebook.com/irina.shatkivska.fit

Została zaliczona do Top 100 najbardziej utytułowanych kobiet Ukrainy według 
magazynu TOP UA. 

Organizuje i prowadzi szkolenia dla kobiet. 

Nominowana do nagrody Człowieka Roku w kategorii Sportowiec Roku. 

Twórca autorskich programów z zakresu rehabilitacji kobiet. 

Organizatorka i gospodarz wydarzeń kulturalnych. 

Koordynatorka wolontariuszy, która w dzisiejszej rzeczywistości aktywnie opiekuje 
się kobietami z dziećmi, które wyjechały do   Polski.

https://www.facebook.com/irina.shatkivska.fit


REŻYSER-DYREKTOR : OLEKSANDRA SAŁNIKOWA

kompleksowy marketer, dyrektor imprez masowych, event maker

https://www.instagram.com/alexaprofmarketing/

Ukończyła Wyższą Szkołę Filmową i Telewizyjną w Ostankino na kierunku 
Reżyseria i Reżyseria Imprez Masowych oraz Reklam.

Brał udział w tworzeniu następujących projektów: trasy koncertowe „Silver Rain”, 
koncerty wideo „Muse TV”, Atlas Weekend, „Supermama – to ja”, „MANY FEST”, 
„Dreamland”, Rock Mace, Road to Sich.

Stworzył ponad 30 projektów komercyjnych pod klucz dla dużych firm 
(korporacyjne imprezy teatralne i reklamy) 

Jest reżyserem nagrody kobiecej „Bądź pierwszy” na zlecenie Urzędu Miasta 
Czerkasy 

Projekt autorski: festiwal miejski „Ja = Supermama” z osobnym konkursem wśród 
matek „Mama Star”

https://www.instagram.com/alexaprofmarketing/

