
SPUTNIK nad Hajnówką – magia rosyjskiego kina 

W dwóch ostatnich dniach stycznia,  za sprawą Stowarzyszenia Metamorphosis, po raz trzeci 
do naszego miasteczka zawitał SPUTNIK – Festiwal Filmów Rosyjskich. Zgromadzona 
licznie publiczność udała się w podróż po fascynującej rosyjskich realiach widzianych 
oczyma bohaterów filmowych. Bohaterów skrajnie rożnych, żyjących w odmiennych 
środowiskach, borykających się z mniejszymi bądź większymi problemami. Taka właśnie jest 
rosyjska rzeczywistość – nieco sarkastyczna („Zanim noc nas nie rozdzieli”), momentami 
humorystyczna („Geograf przepił globus”) a jednocześnie bardzo piękna („Szczęśliwi 
ludzie”). Dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Hajnówce uczniowie hajnowskich szkół mogli 
obejrzeć produkcje za darmo.  

SPUTNIK nad Hajnówką to nie tylko rosyjskie kino – w tym roku uczestnicy mieli okazję 
wsłuchać się w piękno rosyjskiej pieśni za sprawą młodej grupy wokalnej DOŁGIJ 
WIECZER w składzie: Justyna Charkiewicz, Beata Rygorowicz, Daria Wasiluk, Bartek 
Wasiluk, Kamil Roman Wasiluk oraz gościnnie Ola Jakimiuk – fortepian. Artyści wiernie 
oddali, to co w rosyjskiej duszy gra, zaś pogrążona w skupieniu widownia wyraz swojego 
uznania wyraziła gromkimi brawami. Występ podczas SPUTNIKA był d la g ru py o  tyle 
znaczący, ponieważ był to ich pierwszy koncert, ingerujący działalność – miejmy nadzieję, że 
usłyszymy ich nie raz podczas różnorodnych festiwali.  

Ponadto, odbyło się spotkanie z Dominikiem Szmajda -  podróżnikiem, fotografem, laureatem 
licznych nagród podróżniczych i autora książki „Rower góral i na Ural. Dziennik z wyprawy 
na Ural Polarny”. Podczas SPUTNIKA Podróżnik zabrał uczestników w podróż po rosyjskiej 
tundrze za sprawą kilku krótkich filmików, dokumentujących wrażenia z wyprawy „na 
gorąco”. Pomysł [wyprawy na Ural przyp.red] zrodził się z tego, że dwa razy byłem w Afryce i 
chciałem coś zmienić. Z drugiej strony pociągają mnie pejzaże pustynne, a góry Uralu 
Polarnego to taka pustynia, tylko zielona. A jednocześnie są to dzikie miejsca. Długo 
marzyłem o podróżach. W pierwszą wyprawę wyjechałem zaraz po studiach czyli 5 lat temu. 
To była trzymiesięczna podróż do Indii. Później, po lekturze książki Kazimierza Nowaka  
„Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd” wyruszyłem na samotną, rowerową wyprawę po 
Afryce. – zdradził w rozmowie z redakcją powiatu Dominik Szmajda. Podróż wgłąb Rosji 
bardzo zaciekawiła widzów, uczestnicy zasypali pana Dominika mnóstwem pytań. Istniała 
także możliwość zakupu książki jego autorstwa. Podróżnik na pamiątkę pobytu w Hajnówce 
otrzymał album ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.  

SPUTNIK nad Hajnówką to doskonała okazja, by poznać inną kulturę poprzez kino, muzykę, 
niekończące się opowieści. Tegoroczna edycja, za sprawą wielu niespodzianek 
przygotowanych przez organizatora, Stowarzyszenie Metamorphosis, na długo zapadnie w 
pamięć. Do zobaczenia za rok.  

Katarzyna Nikołajuk 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
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