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Szanowni Państwo,

Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” to impreza, która 
niezmiernie przyciąga uwagę widzów, dając im szansę na spotka-
nie zarówno z klasyką, jak i najnowszym kinem rosyjskim. W tym 
roku filmy twórców z Rosji zagoszczą na ekranach polskich kin już 
po raz siódmy – najpierw tradycyjnie w Warszawie, a potem w for-
mie replik w kilkudziesięciu innych miastach.

Organizatorzy propagując rosyjską kinematografię w Polsce, sta-
rają się odnosić również do istotnych wydarzeń pozafilmowych 
–  tegoroczna edycja festiwalu poświęcona będzie najważniejszym 
osiągnięciom w dziedzinie nauki oraz wybitnym naukowcom. Tak 
więc poza kinem konkursowym, festiwalowymi przeglądami, od-
rębną sekcją filmową adresowaną do najmłodszych uczestników 
oraz licznymi wydarzeniami kulturalnymi w programie imprezy nie 
zabraknie też spotkań zarówno z twórcami filmowymi, jak i rosyj-
skimi noblistami.

Festiwal, poszerzający z każdą kolejną edycją ofertę programową 
oraz formy współpracy kulturalnej między Polską i Rosją, zasłu-
żenie zapracował na miano jednego z najważniejszych przed-
sięwzięć kulturalnych promujących w Polsce dokonania naszych 
wschodnich sąsiadów. Organizatorom należą się zatem podzięko-
wania za tę inicjatywę.

Wszystkim widzom tegorocznej, siódmej edycji imprezy życzę, by 
znaleźli dla siebie jak najwięcej filmów oddających bogactwo rosyj-
skiej kinematografii.

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬ ТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОГО 
НАСЛЕДИЯ РП
Уважаемые Дамы и Господа!

Фестиваль российских фильмов „Спутник над Польшей” яв-
ляетя мероприятием, неизменно привлекающим внимание 
зрителей, предоставляя им возможность встретиться как с 
классическим, так и с самым новым российским кино. В этом 
году российские фильмы уже в седьмой раз будут гостями на 
экранах польких кинотеатров – сначала, как всегда, в Варша-
ве, а затем ещё раз  в нескольких десятков других городов.

Популяризуя российскую кинематографию в Польше, ор-
ганизаторы пытаются также отметить важные события, не 
связанные с фильмом – настоящий выпуск фестиваля будет 
посвящён важнейшим достижениям в области науки, а так-
же  выдающимся учёным. Кроме конкурсного кино, показа 
фестивальных фильмов, отдельной секции фильма, адресо-
ванной самым младшим участникам и  многочисленных куль-
турных мероприятий, в программе фестиваля  будут также 
встречи с создателями фильмов и с российскими лауреатами 
Нобелевской премии.

Фестиваль, с каждым выпуском расширяющий программную 
оферту и формы культурного сотрудничества между  Поль-
шей и Россией, заслужил на то, чтобы назвать его одним из 
крупнейших культурных мероприятий, показывающих дости-
жения наших восточных соседей. Организаторам  за эту ини-
циативу положена благодарность.

Желаю всем зрителям седьмого выпуска этого мероприятия 
найти для себя как можно больше фильмов, отражающих бо-
гатство российской кинематографии.

Богдан Здроевский
Министр культуры и национального наследия


