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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

Szanowni Państwo,

już po raz siódmy Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” 
gromadzi wielbicieli kina rosyjskiego w kilkudziesięciu miastach 
Polski. Z przyjemnością obserwuję, jak w ciągu zaledwie kilku lat 
z małej, lokalnej imprezy przeobraził się on w jeden z czołowych 
festiwali filmowych w Polsce i największy festiwal kina rosyjskiego 
w Europie.

Niezwykła popularność Festiwalu „Sputnik nad Polską” jest cał-
kowicie zrozumiała. To święto miłośników kina stanowi dla pol-
skich widzów unikatową szansę zapoznania się z najnowszymi 
produkcjami rosyjskiej kinematografii, przypomnienie twórczości 
klasyków, wzięcie udziału w dyskusjach z twórcami i w licznych 
wydarzeniach towarzyszących. Festiwal jest także dowodem na 
niesłabnące zainteresowanie Polaków kulturą Rosji oraz rozwija-
niem kontaktów między naszymi społeczeństwami.

Jestem przekonany, że tradycyjnie różnorodny program festiwalu 
zadowoli zarówno wielbicieli dziesiątej muzy, jak i wszystkich zain-
teresowanych poznawaniem rosyjskiej kultury. Gratuluję organiza-
torom festiwalu, a widzom życzę niezapomnianych wrażeń. 

Z poważaniem,
Radosław Sikorski

Minister Spraw Zagranicznych RP

РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

Уважаемые Господа!

Седьмой по счету Фестиваль Русского Кино «Спутник над 
Польшей» собрал вместе поклонников русского кино в не-
скольких десятках городов Польши. Мне приятно наблюдать, 
как в течение нескольких лет маленькое местное меропри-
ятие преобразилось в один из ведущих кинофестивалей 
в Польше и самый большой фестиваль русского кино в Ев-
ропе.

Необычайная популярность Фестиваля «Спутник над Поль-
шей» совершенно понятна. Этот праздник любителей кино 
дает польскому зрителю уникальный шанс ознакомения 
с новейшими русскими кинематографическими продукциями, 
творчеством классиков, участия в дискуссиях с артистами 
и мастерами кино и во множестве сопутствующих меропри-
ятий. Фестиваль является доказательством неослабленного 
интереса Поляков к культуре России и развитию взаимоотно-
шений между нашими сообществами.

Я уверен, что по традиции – разнообразной программой Фе-
стиваля,  будут удовлетворены и любители десятой музы 
и все те, кому интересно ознакомление с русской культурой. 
Я поздравляю организаторов, а зрителям желаю незабывае-
мых впечатлений.

С уважением,
Радослав Сикорски  

Минис Тр Инос Транных Дел Рп


