RZECZPOSPOLITA POLSKA
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Szanowni Państwo,
pragnę serdecznie powitać wszystkich organizatorów, uczestników
i gości 7. Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”. Wyrażam wielkie zadowolenie, że po raz kolejny mogłem objąć patronat
honorowy nad tym niezwykłym wydarzeniem społeczno-kulturalnym, które na stałe wpisało się już do kalendarza ważnych imprez
artystycznych odbywających się jesienią w Warszawie i innych
wielkich miastach w naszym kraju.
„Sputnik nad Polską” to największy w Europie coroczny festiwal
kina rosyjskiego. Jest on przeglądem, który nie tylko umożliwia
widzom obejrzenie najciekawszych i najgłośniejszych, reprezentujących różne gatunki, dzieł rosyjskiej kinematografii, lecz także
pozwala na bliższe poznanie szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego naszych wschodnich sąsiadów. Projekcjom towarzyszy
bowiem zawsze wiele interesujących imprez dodatkowych, takich
jak: spotkania z rosyjskimi twórcami filmowymi, wystawy, koncerty,
warsztaty oraz atrakcje dla najmłodszych.
7. edycja festiwalu poświęcona jest najważniejszym osiągnięciom
w dziedzinie nauki oraz wybitnym naukowcom. Warto podkreślić,
że gośćmi imprezy będą wielkie osobistości – laureaci Nagrody
Nobla.
Wierzę, że tegoroczny „Sputnik nad Polską” okaże się wielkim
sukcesem, podobnie jak było w latach ubiegłych. Festiwal ten jest
bowiem wyjątkowym i bardzo cennym projektem, który w oryginalny sposób popularyzuje w naszym kraju sztukę filmową i inne
dziedziny kultury rosyjskiej, a także przyczynia się znacząco do
umacniania przyjaznych relacji między Polską i Rosją. Jestem pełen uznania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie 7. edycji tego przedsięwzięcia.
Organizatorom przeglądu życzę sprawnego przebiegu imprezy
i realizacji założonych celów, zaś gościom oraz widzom wielu miłych i niezapomnianych wrażeń.
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego
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РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША
МАРШАЛ МАЗОВЕЦКОГО ВОЕВОДСТВА
Уважаемые Дамы и Господа!
Oт души приветствую всех организаторов, участников и гостей VII Фестиваля российских фильмов „Спутник над Польшей”. Я очень рад, что в очередной раз могу осуществлять
покровительство над этим необыкновенным общественнокультурным событием, которое уже крепко вписалось в календарь важных мероприятий в области искусства, проходящих осенью в Варшаве и в других крупных городах нашей
страны.
„Спутник над Польшей” – это самый крупный в Европе ежегодный фестиваль российского кино. Это просмотр, который
не только позволяет зрителям посмотреть самые интересные
и самые знаменитые произведения российской кинематографии разных жанров, а также позволяет ближе познакомиться с культурным наследием наших восточных соседей в более широком смысле. Ибо показ каждый раз сопровождается
многими интересными дополнительными мероприятиями, такими как встречи с российскими авторами фильмов, выставки, концерты, занятия и атракционы для самых младших.
VII выпуск Фестиваля посвящён самым важным достижениям
в области науки и известным учёным. Стоит подчеркнуть, что
гостями мероприятия буду известные люди - лауреаты Нобелевской Премии.
Я убеждён в том, что „Спутник над Польшей” в этом году
пройдёт с успехом, подобно тому, как было в прошлом. Ибо
этот фестиваль является исключительным и очень ценным
проектом, который оригинально популяризирует в нашей
стране киноискусство и другие области российской культуры, а также значительным образом способствует развитию
дружественных отношений между Польшей и Россией. Я глубоко признателен всем, кто привлечён к организации VII выпуска этого мероприятия.
Организаторам Фестиваля желаю удачной реализации мероприятия и поставленных целей, а гостям и зрителям – приятных и незабываемых впечатлений.
Адам Струзик
Маршал Мазовецкого воеводства

