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Республика Польша
ПРЕЗИДЕНТ СТОЛИЧНОГО ГОРОДА ВАРШАВА

Szanowni Państwo,

Уважаемые Дамы и Господа,

podczas 6. edycji Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”
będą Państwo mieli okazję obejrzeć filmy o zróżnicowanej tematyce,
realizowane w różnorodnych konwencjach, zarówno przez uznanych
reżyserów, jak i twórców będących na początku swej artystycznej drogi.

во время шестого выпуска Фестиваля российских фильмов
«Спутник над Польшей» вы получите возможность посмотреть
фильмы на разные темы, реализованные в различных стилях,
как известными мастерами, так и только начинающими свою
творческую карьеру режиссерами.

„Sputnik nad Polską” to szansa dla widzów interesujących się kinem i kulturą naszych wschodnich sąsiadów do poznania rosyjskiej kinematografii
poprzez obrazy dobrane z doskonałą znajomością tematu przez organizatorów. Każda edycja festiwalu to frekwencyjny sukces, przyciągający
zarówno widzów, dla których jest to pierwsze spotkanie z filmem rosyjskim, jak i jego znawców.
Filmy prezentowane podczas festiwalu zachęcają najmłodszych do
obejrzenia rosyjskich bajek, starszych do zapoznania się z ekranizacjami
klasyki rosyjskiej literatury, podróżników do poznania życia narodów syberyjskich. Tegoroczna edycja z całą pewnością przyciągnie miłośników
sportu. Z okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, powstała
sekcja poświęcona rosyjskim sportowcom.
„Sputnik nad Polską” to nie tylko przegląd najnowszych filmów. To także
warsztaty, animacje, wystawy fotografii, przedsięwzięcia, które zachęcają
do podjęcia artystycznych wyzwań. Festiwal przybliża kulturę i tradycję
narodów zamieszkujących Rosję, inspiruje do przemyśleń.
Wszystkim Państwu życzę wielu wspaniałych doznań i przeżyć artystycznych.
Mam nadzieję, że obejrzane obrazy zachęcą Państwa do dalszego poznawania rosyjskiej kultury.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Miasta St. Warszawy

«Спутник над Польшей» - это возможность для зрителей, интересующихся кинематографом и культурой наших восточных соседей, познакомиться с российской кинематографией с помощью фильмов, тщательно подобранных организаторами.
Каждый выпуск Фестиваля побивает рекорды посещаемости,
привлекая как зрителей для которых встреча с российским кино
будет первой, так и знатоков.
На Фестивале каждый найдет фильмы для себя – самые маленькие смогут посмотреть лучшие российские мультфильмы, взрослые – экранизации классики российской литературы, а путешественники смогут познакомиться с жизнью сибирских народов.
В этом году Фестиваль наверняка привлечёт любителей спорта.
По случаю Чемпионата Европы по футболу ЕВРО 2012, была создана секция, посвященная российским спортсменам.
«Спутник над Польшей» - это не только смотр новых фильмов.
Это также семинары, занятия по анимации, фотовыставки, мероприятия, которые активируют творческую деятельность. Фестиваль приближает культуру и традиции народов, населяющих
Россию, склоняет к размышлениям.
Я желаю всем множества прекрасных впечатлений и творческих
переживаний. Надеюсь, что просмотренные фильмы послужат
толчком к дальнейшему знакомству с российской культурой.

Ханна Гронкевич-Вальц
Мэр столичного города Варшавы
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