Rzeczpospolita Polska
WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI

Республика Польша
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР И МИНИСТР ЭКОНОМИКИ

Szanowni Państwo,
Jest mi niezmiernie miło powitać Widzów 6. Festiwalu Filmów Rosyjskich
„Sputnik nad Polską”. Wydarzenie to już po raz kolejny stanowi wspaniałą
okazję do prezentacji kinematografii naszych wschodnich sąsiadów –
dzieł, które wyszły spod ręki zarówno uznanych mistrzów, jak i reżyserów
młodego pokolenia. Z radością odnotowuję, że rozmach tematyczny i organizacyjny imprezy z roku na rok przyciąga coraz więcej miłośników X Muzy.

Уважаемые Господа!
Сердечно приветствую Зрителей 6. Фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей». Это событие уже в очередной раз
предоставляет возможность смотреть фильмы наших восточных
соседей – картины как известных, так и начинающих режиссеров. Я могу с радостью отметить, что тематический и организационный размах этого мероприятияс каждым годом привлекает
все больше и больше любителей десятой музы.

W tym roku oprócz sekcji konkursowej organizatorzy przygotowali wiele
interesujących projekcji tematycznych, m.in. ekranizacje wybitnych dzieł
literackich, filmy poświęcone znanym rosyjskim sportowcom oraz obrazy
dokumentujące unikatowe zwyczaje narodów syberyjskich. Festiwal jest
również okazją do spotkania z twórcami rosyjskiej szkoły filmowej, aktorami i wybitnymi osobistościami świata kultury, którzy uczestniczą w wykładach, debatach i dyskusjach i pokazach specjalnych.
Cieszę się, że mogłem objąć patronatem wydarzenie, które przyczynia się do zbliżenia kultury rosyjskiej i polskiej oraz sprzyja zacieśnianiu
kontaktów między naszymi narodami. Dziękuję Organizatorom za pracę
i wysiłek włożony w przygotowanie festiwalu. Życzę powodzenia twórcom
filmów prezentowanych podczas sekcji konkursowej. Jestem przekonany,
że 6. edycja „Sputnika nad Polską” dostarczy wszystkim gościom i widzom
niezapomnianych wrażeń, wielu okazji do refleksji, ale także uśmiechu
i wzruszeń.

Waldemar Pawlak
Wicepremier, Minister Gospodarki

В этом году, кроме конкурсной секции, организаторы подготовили много интересных тематических показов фильмов - экранизации великих литературных произведений, фильмы об известных
российских спортсменах и картины, документирующие уникальные обычаи народов Сибири. Одновременно, Фестиваль предоставляет шанс встретиться с создателями российского кинематографа, актерами и выдающимися личностями культурной жизни,
которые проводят лекциии, дебаты, дискуссии и кинопоказы.
Я рад принять почетный патронат над Фестивалем, который
сближает культуру России и Польши, и влияет на укрепление
наших соседских отношений. Я хочу поблагодарить Организаторов за труд и усилия, которые они вкладывают в подготовку
Фестиваля. Я желаю успехов творцам фильмов, представляемых
в конкурсной секции. Я уверен, что 6. выпуск «Спутника над
Польшей» доставит всем гостям и зрителям незабываемых впечатлений, размышлений, улыбки и волнений.
Вальдемар Павлак,
Заместитель премьер-министра, министр экономики
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