
   
   24-30.10 2021 
      spektrumfestiwal.pl 

 
 

#SPEKTRUM #SpektrumFestiwal #skupionenakinie #chcemyciedotknac 

Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM zaprasza na pokaz plenerowy filmu „Lekcja miłości”! 
 

 

Kadr z filmu „Lekcja miłości”, reż. Małgorzata Goliszewska, Katarzyna Mateja 
 
7. Świdnicki Festiwal Filmowego SPEKTRUM odbędzie się w październiku (24-30.10.2021), a już teraz, w 
ramach rozgrzewki, organizatorzy zapraszają świdniczan i nie tylko na bezpłatny pokaz plenerowy 
wyjątkowego filmu, który znalazł się w zeszłorocznym programie festiwalu. "Lekcja miłości" (reż. Małgorzata 
Goliszewska, Katarzyna Mateja) zostanie wyświetlona plenerowo już w najbliższy czwartek 12 sierpnia, o 
godz. 21:00 na świdnickim rynku.  
 
To wyjątkowa historia ujęta w formie filmu dokumentalnego, której główna bohaterka Jola po 45 latach 
postanawia zmienić swoje życie i uwolnić się z pełnego przemocy małżeństwa bez miłości. Bawiąc się w 
towarzystwie przyjaciółek, tańczy i śpiewa i wprowadza widzów w swój nowo odkryty świat, gdy 
niespodziewanie poznaje przystojnego mężczyznę by w wieku 69 lat otworzyć się na nowy związek. 
 
Wstęp na pokazy jest bezpłatny!  
 
12 sierpnia, godz. 21:00 | „Lekcja miłości”, reż. Małgorzata Goliszewska, Katarzyna Mateja (Polska, 
2019, 73’) 
 
Przez całe życie Jola robiła tylko to, czego oczekiwali od niej inni. Jako matka sześciorga dzieci i żona 
porywczego męża codziennie robiła makijaż, wkładała kolorowe ubrania i udawała, że wszystko jest w 
porządku. Jednak pewnego dnia coś w niej pęka – Jola odnajduje w sobie siłę, aby odejść od męża i zacząć 
żyć pełnią życia. Spotyka się z przyjaciółkami, tańczy w Kawiarni Uśmiech, pisze wiersze i piosenki. Śpiewa 
o miłości – uczuciu, o którym zawsze marzyła, ale nigdy go nie zaznała. Niespodziewanie spotyka Wojtka, 
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który traktuje ją jak królową. Czy będzie umiała otworzyć się na miłość, po raz pierwszy w swoim życiu? 
Zwłaszcza, gdy dowiaduje się, że ma mniej czasu, niż przypuszczała? –  
Link do zwiastuna: https://vimeo.com/387407171 
Opis dystrybutora Aura Films 
 
7. edycja Świdnickiego Festiwalu Filmowego SPEKTRUM odbędzie się w tym roku w dniach 24-30 
października, a Świdnica ponownie ugości największe święto kina artystycznego na Dolnym Śląsku.  
 
— 
 
Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM jest organizowany przez Wrocławską Fundację Filmową oraz 
Świdnicki Ośrodek Kultury i finansowany ze środków miasta Świdnica. 
 
Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów dotyczących festiwalu za pośrednictwem strony oraz 
oficjalnych mediów społecznościowych:  
http://spektrumfestival.pl/. 
Facebook / https://www.facebook.com/SPEKTRUMfestiwal 
Instagram / https://www.instagram.com/spektrumfestiwal/ 
 
Kontakt dla mediów: 
Karolina Sienkiewicz | Public Relations 
sienkiewicz@wrocff.com.pl / tel: 600 271 634 
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