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Szanowni Państwo!
Serdecznie witam organizatorów, artystów oraz wszystkich gości przy-
byłych na 6. Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”. Z ogromną 
przyjemnością przyjąłem patronat nad tym niezwykle cennym wydarze-
niem kinematograficznym.

Cieszę się, że ta swoista rosyjska uczta kinomana na stałe wpisała się 
do kalendarza imprez kulturalnych, zarówno Mazowsza, jak i pozostałych 
regionów Polski. Festiwal jest niepowtarzalną szansą zapoznania się z naj-
nowszymi produkcjami rosyjskich reżyserów. Organizatorzy po raz kolejny 
zapewnili widzom potężną dawkę najlepszych obrazów z Rosji – fabular-
nych, dokumentalnych czy animowanych. Będzie zatem można zobaczyć 
ekranizacje bestsellerów rosyjskiej literatury np. „Annę Kareninę”, którą 
gorąco polecam, czy kultowych bohaterów bajki „Wilk i zając”. 

Rok 2012 to piłkarskie święto Europy. Nie zapomnieli o tym także organiza-
torzy Sputnika, skrzętnie wplatając w program festiwalu wątek sportowy. 
W jego ramach wyświetlone zostaną filmy prezentujące znanych i cenio-
nych sportowców Federacji Rosyjskiej. Co więcej, w trakcie festiwalowych 
dni z niektórymi sportowcami będzie można spotkać się osobiście. 

Zachęcam Państwa do aktywnego udziału w jednym z największych 
wydarzeń filmowych tegorocznej jesieni. Jestem przekonany, że Festi-
wal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”, którego szóstej edycji jeste-
śmy uczestnikami, przybliży nam kulturę, mentalność i obyczaje naszych 
wschodnich sąsiadów, a tym samym wzbogaci nasze wzajemne relacje.  

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Республика Польша 

МАРШАЛ МАЗОВЕЦКОГО ВОЕВОДСТВА

Уважаемые Дамы и Господа!

От всего сердца приветствую организаторов, артистов, а также 

всех гостей 6-го Фестиваля российских фильмов «Спутник над 

Польшей». Я с огромной радостью принял предложение при-

нять почетный патронат над этим необыкновенно значимым ки-

нематографическим событием.

Я рад, что этот своеобразный праздник киномана стал постоян-

ным событием в календаре культурных мероприятий как Мазо-

вии, так и других регионов Польши. Фестиваль – это неповтори-

мая возможность познакомиться с самыми новыми творениями 

российских режиссеров. Организаторы уже в очередной раз 

обеспечили зрителям солидную порцию лучших российских 

картин – художественных, документальных и анимационных. 

Можно будет увидеть экранизации бестселлеров российской 

литературы, такие как, например, «Анну Каренину», которую я 

очень рекомендую, а также легендарных героев мультфильма 

«Ну, погоди!». 

2012 год – это европейский праздник футбола. Организаторы 

«Спутника» также не забыли об этом, вплетая в программу сек-

цию спортивных фильмов. В рамках секции будут представлены 

фильмы об известных и заслуженных спортсменах Российской 

Федерации. Более того, во время Фестиваля можно будет встре-

титься с ними лично.

Я приглашаю вас принять активное участие в одном из крупней-

ших кинематографических событий этой осени. Я уверен, что 6-й 

выпуск Фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей», 

участниками которого мы являемся, приблизит нам культуру, 

ментальность и обычаи наших восточных соседей, а тем самым 

обогатит наши взаимоотношения.

Маршал Мазовецкого воеводства

Адам Струзик


