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Drodzy Przyjaciele!

Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje w związku z 6. Festiwa-
lem Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”!

W tym roku, w związku z przeprowadzonymi w Polsce i na Ukrainie Mi-
strzostwami Europy w piłce nożnej, festiwal poświęcony jest tematyce 
sportowej. Zważywszy na skalę minionych mistrzostw oraz szczególne 
znaczenie, jakie miały one dla polskiej społeczności, symbolicznego zna-
czenia nabiera fakt, że organizatorzy planują zaprezentować odrębną, 
liczną sekcję filmów poświęconych tematyce sportowej, a także zaprosić 
znanych rosyjskich sportowców.

Ponadto, tak jak i w latach ubiegłych, „Sputnik nad Polską” daje moż-
liwość zapoznania się polskim widzom z najlepszymi dziełami rosyjskiej 
kinematografii ostatnich lat, pozwala im poczuć, czym żyje współczesna 
Rosja. Najważniejsze jest to, że zainteresowanie kinem rosyjskim w Polsce 
niezmiennie trwa. A nadzwyczajny sukces zeszłorocznego festiwalu, jest 
tego potwierdzeniem! 

Życzę festiwalowi „Sputnik nad Polską” sukcesów i wielu lat owocnej pracy!

Michaił Szwydkoj
Specjalny Przedstawiciel Prezydenta FR 

ds. Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej 

Российская Федерация
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ КУЛЬТУРНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Дорогие друзья!

Примите мои самые теплые поздравления по случаю проведе-

ния 6-ого фестиваля российских фильмов «Спутник над Поль-

шей» !

В этом году, в связи с проведением в Польше и Украине Чем-

пионата Европу по футболу, Фестиваль посвящен спорту. Учиты-

вая масштаб и особую значимость для польского общества про-

шедшего Чемпионата, символично, что организаторы планируют  

показать отдельную большую секцию фильмов, посвященную 

спорту, а также пригласить исвестных российских спортсменов.

Помимо этого, как в прошлые годы, Спутник над Польшей дает 

возможность польским зрителям познакомиться с лучшими ра-

ботами российских кинематографов последних лет, почуство-

вать, чем живет современная Россия. Главное, что в Польше 

по-прежнему испытывают неподдельный интерес к российскому 

кинематографу. А необыкновенный успех прошлогоднего Фести-

валя это только подтверждает!

Успехов Фестивалю и долгих лет плодотворной работы!

Михаил Швыдкой

Специальный представитель президента РФ

по международному культурному

сотрудничества


