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Drodzy Przyjaciele,

chciałbym z całego serca powitać 
uczestników, organizatorów i go-
ści 7. Festiwalu Filmów Rosyjskich 
„Sputnik nad Polską”.

Po raz kolejny Warszawa będzie stolicą kina rosyjskiego, jednym 
z głównych miejsc spotkań twórczej inteligencji obu krajów. A to 
oznacza, że wielu wielbicieli kina doczeka się długo oczekiwane-
go święta, zaś specjaliści i członkowie jury – intensywną i bardzo 
ciekawą pracę.
 
Każdego roku festiwal odwiedzają wybitni rosyjscy reżyserzy, ak-
torzy, ludzie związani z kinem, działacze państwowi i społeczni. 
Polska publiczność ma niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć filmy 
zasłużonych mistrzów, a także zapoznać się z pracą naszych uta-
lentowanych debiutantów.

Chciałbym podkreślić, że ten międzynarodowy projekt ma szczę-
śliwy twórczy los. „Sputnik” może być dumny ze swojej historii, 
zakorzenionych tradycji, grona uczestników. Festiwal zapewnia 
naprawdę wyjątkową okazję, by zapoznać się z głównymi kie-
runkami rozwoju naszego kina, rozmaitością krajowych szkół ar-
tystycznych, przedstawia retrospektywę filmów rosyjskich klasy-
ków znajdujących się w złotym funduszu światowego kina. Jedną 
z najważniejszych rzeczy jest to, że rok po roku podczas festiwalu 
przedstawia się nowoczesne kino rosyjskie na bardzo wysokim 
poziomie, spełniające ścisłe kryterium dotyczące zdolności i wy-
magań artystycznych.

Cieszy nas fakt, że program festiwalowy obejmuje nie tylko stoli-
cę, ale i wiele polskich miast, co powinno przyczynić się do pro-
mowania najlepszych przykładów pracy naszych twórców wśród 
obywateli polskich, tworząc pozytywny, dobrosąsiedzki, przyjazny 
stosunek do naszego kraju.

Jestem przekonany, że tegoroczna edycja festiwalu pozostanie 
w pamięci jako prawdziwe, niezapomniane święto i pozwoli na dal-
szy rozwój ciekawego dialogu naszych społeczeństw, wzajemne 
wzbogacenie kultur narodowych, a sam „Sputnik” i idące w ślad 
za nim wydarzenia będą odgrywać ważną rolę w zbliżaniu ludzi 
i skutecznie rozwijać współpracę między obu krajami w dziedzinie 
kinematografii.

Łączę wyrazy szacunku,
Aleksandr Aleksjejew
Ambasador FR w RP

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСОЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РП

Дорогие Друзья!

Искренне рад приветствовать участников, организаторов 
и гостей Фестиваля российских фильмов «Спутник над Поль-
шей».

Вновь Варшава превращается в столицу российского кино, 
одну из главных площадок взаимодействия представителей 
творческой интеллигенции двух стран. И это значит, что у 
многочисленных поклонников киноискусства начинается яр-
кий, долгожданный праздник, а у профессионалов и членов 
авторитетного жюри - большая, напряжённая и очень инте-
ресная работа.

Ежегодно гостями фестиваля становятся выдающиеся рос-
сийские режиссёры, актёры, кинематографисты, государ-
ственные и общественные деятели. Местная публика имеет 
уникальную возможность увидеть картины заслуженных ма-
стеров, а также познакомится с творчеством наших талант-
ливых дебютантов.

Хочется отметить, что данный международный проект имеет 
счастливую творческую судьбу. «Спутник» может по праву 
гордиться своей историей, сложившимися традициями, име-
нами участников. Он предоставляет поистине уникальную 
возможность проследить основные тенденции развития от-
ечественного кинематографа, увидеть разнообразие наци-
ональных творческих школ и направлений, показывает ре-
троспективу фильмов отечественных классиков, занесенных 
в золотой фонд мирового кинематографа. Но главное, здесь 
из года в год демонстрируется качественное современное 
кино из нашей страны, отвечающее самыми строгими крите-
риями мастерства и художественного вкуса.

Отрaдно,что программа смотра охватывает не только столи-
цу, но и многие города Польшы, что должно способствовать 
продвижению лучших образцов творчества наших режиссе-
ров среди польских граждан, формировать позитивное, до-
брососедское, дружественное отношение к нашей стране.

Уверен, что и нынешние фестивальные дни запомнятся яр-
кими, незабываемыми впечатлениями и живым интересным 
общением, будут способствовать дальнейшему бзаимообо-
гащению кыльтур наших народов, а сам Фестиваль сыграет 
важную роль в процессе сближения людей, а также позволит 
эффективно развивать сотрудничество наших двух стран 
в облостикинематографи.

Александр Алексеев
Посол РФ в РП


