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РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША
МАРШАЛ СЕНАТА

Szanowni Państwo,

Уважаемые Дамы и Господа !

już po raz siódmy organizatorzy Festiwalu Filmów Rosyjskich
„Sputnik nad Polską” zapraszają nas na emocjonującą wyprawę
w głąb kultury rosyjskiej. Możemy się na nią wybrać obcując z rosyjską sztuką filmową, uczestnicząc w dodatkowych wydarzeniach
kulturalnych, wystawach, spektaklach, wykładach itp.

Уже в седьмой раз организаторы Фестиваля российских
фильмов Спутник над Польшей приглашают нас совершить
занимательное путешествие вглубь российской культуры. Мы
можем отправиться туда общаясь с российским киноискусством, участвуя в дополнительных культурных мероприятиях, выставках, спектаклях, лекциях и т.п.

W tym roku oprócz nowych produkcji rosyjskich, ubiegających się
o statuetkę Grand Prix Sputnika, można będzie zobaczyć filmy
poświęcone rosyjskim naukowcom i ich osiągnięciom. Co roku na
festiwalu pojawia się temat przewodni i w tym roku jest to szeroko
rozumiana nauka. Jako stały bywalec festiwalu Sputnik i miłośnik
rosyjskiej kinematografii cieszę się, że co roku można odkryć nowe
tematy, nowe obrazy, ale także, że można zobaczyć filmy z dawnych lat, z innej epoki, którą moje pokolenie tak dobrze pamięta.
Mają one wartość nie tylko artystyczną, lecz także historyczną
i społeczną. Chciałbym zachęcić Państwa do wzięcia udziału w tej
przygodzie z rosyjską kinematografią i kulturą – jednych do ponownego uczestnictwa, innych do spróbowania tego po raz pierwszy.
Z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie wśród bogatego
programu festiwalu.
Życzę Państwu wiele wzruszeń, inspiracji i niebanalnych przeżyć,
które z całą pewnością kino rosyjskie jest w stanie dostarczyć, dlatego warto się na nie otworzyć.
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
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В этом году помимо новой российской продукции, борющейся
за статуэтку Grand Prix Спутника, можно будет посмотреть
фильмы, посвящённые российским учёным и их достижениям. Каждый год на фестивале появляется главная тема, и в
этом году - это наука в широком значении этого слова. Я, как
любитель российской кинематографии, постоянно посещающий Фестиваль Спутник, рад тому, что каждый год можно огкрыть новые темы, новые картины, а также тому, что можно
увидеть фильмы прошлых лет из другой эпохи, которую моё
поколение так хорошо помнит. Они имеют не только художественную ценность, но также историческую и общественную.
Я хочу побудить Вас принять участие в этом приключении с
российской кинематографией и российской культурой, одних
– к повторному участию, других – попытаться впервые. Безусловно, каждый найдёт что-то для себя в богатой программе
фестиваля.
Желаю Вам многих волнующих и вдохновляющих впечатлений, доставляемых российским кино, поэтому стоит по отношению к нему открыться.
Богдан Борусевич
Маршал Сената

