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Rzeczpospolita Polska 
STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH 

Szanowni Państwo

Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” to wyjątkowe wydarzenie, 
które pozwala raz do roku delektować się kinem rosyjskim, tak rzadko 
goszczącym na naszych ekranach w regularnej dystrybucji.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu jego organizatorzy zabiorą nas 
w niezapomnianą podróż po odległych zakątkach Rosji. Dzięki filmom 
będziemy mogli zapoznać się z kulturą i codziennością narodów 
syberyjskich (m.in. Buriatów, Nieńców i Jakutów), zapomnianą muzyką 
i tradycyjnym śpiewem Południa Rosji.

Warszawska publiczność będzie miała także okazję obcować z wyjąt-
kowymi wystawami polskich fotografów, podróżników i dziennikarzy, 
wysłuchać ich opowieści z dalekich wypraw, a także obejrzeć relacje 
filmowe z długotrwałych ekspedycji w głąb Rosji.

Jestem pewien, że festiwal – w edycji warszawskiej i 40 edycjach 
w innych polskich miastach – po raz kolejny okaże się dużym sukcesem. 
Życzę widzom trafionych wyborów filmowych i wspaniałych wrażeń, jakie 
z pewnością dostarczy rosyjskie kino.

Z pozdrowieniami,

Jacek Bromski
Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Республика Польша

СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ ПОЛЬШИ

Уважаемые Дамы и Господа,

Фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей» - это 

исключительное событие, которое позволяет раз в году насла-

диться российским кино, которое столь редко гостит на экранах 

наших кинотеатров.

В этом году организаторы Фестиваля пригласят нас в незабы-

ваемое путешествие по отдаленным уголкам России. Благодаря 

фильмам мы сможем познакомиться с культурой и повседнев-

ной жизнью сибирских народов (в частности бурят, ненцев и 

якутов), забытой музыкой и традиционными песнями южных ре-

гионов России.

Варшавские зрители получат возможность посмотреть исклю-

чительные выставки польских фотографов, путешественников и 

журналистов, выслушать их рассказы о далеких путешествиях, 

а также посмотреть фрагменты фильмов, снятых во время про-

должительных экспедиций по России.

Я уверен что Фестиваль, как в Варшаве так и в 40-ти польских 

городах, в очередной раз пройдет с большим успехом. Я желаю 

зрителям удачного выбора фильмов и прекрасных впечатлений, 

которые наверняка подарит российское кино.

С уважением, 

Яцек Бромски

Председатель Союза Кинематографистов Польши


