
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” – REPERTUAR MARZEC 2017 

Ul. Gdańska 12, Lębork,      www.lck-fregata.pl, 

 lckfregata@wp.pl 

59 -8622-530 

 Rezerwacje telefoniczne od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 15. 

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze w trakcie miesiąca. 

Najbardziej aktualne informacje dotyczące repertuaru dostępne są na stronie 

www.lck-fregata.pl 

 

 

 

Środa, 01.03.2017 

16:00 - Ostatni smok świata 
18:00 - La La Land 
20:30 - Ciemniejsza strona Greya 
 

Czwartek, 02.03.2017 

16:00 - Ostatni smok świata 
18:00 - La La Land 
20:30 - Ciemniejsza strona Greya 

 
Piątek, 03.03.2017 

17:00 - Spektakl „Mężczyzna idealny” 

20:00 - Spektakl „Mężczyzna idealny” 

 

Sobota, 04.03.2017 

14:00 - Zerwany kłos 

16:00 - Porady na zdrady 
18:00 - Maria Skłodowska - Curie 
20:00 - Porady na zdrady 
 

Niedziela, 05.03.2017 

14:15 - Ostatni smok świata 
16:00 - Porady na zdrady 
18:00 - Maria Skłodowska - Curie  
20:00 - Porady na zdrady 
 

Poniedziałek, 06.03.2017 

18:00 - Maria Skłodowska - Curie  
20:00 - Porady na zdrady 
 

http://www.lck-fregata.pl/
http://www.lck-fregata.pl/


Wtorek, 07.03.2017 

18:00 - Maria Skłodowska - Curie  
20:00 - Porady na zdrady 
 

Środa, 08.03.2017 

16:00 - Porady na zdrady 
18:00 - Maria Skłodowska - Curie  
20:00 - Porady na zdrady 
 

Czwartek, 09.03.2017 

20:15 - Zerwany kłos 

 

Piątek, 10.03.2017 

16:15 - Ozzy 
18:00 - Maria Skłodowska - Curie  
20:00 - Porady na zdrady 
 

Sobota, 11.03.2017 

14:30 - Ozzy 
16:15 - Ozzy 
18:00 - Maria Skłodowska - Curie  
20:00 - Porady na zdrady 
 

Niedziela, 12.03.2017 

14:30 - Ozzy 
16:15 - Ozzy 
18:00 - Maria Skłodowska - Curie  
20:00 - Porady na zdrady 
 

Poniedziałek, 13.03.2017 

Kino nieczynne 
 
Wtorek, 14.03.2017 

16:15 - Ozzy 
18:00 - Polandja  
20:00 - Porady na zdrady 
 

Środa, 15.03.2017 

16:15 - Ozzy 
18:00 - Polandja  
20:00 - Porady na zdrady 



 

Czwartek, 16.03.2017 

16:15 - Ozzy 
18:00 - Polandja  
20:00 - Porady na zdrady 
 

Piątek, 17.03.2017 

15:30 - Piękna i Bestia 2D - PREMIERA 
18:00 - Piękna i Bestia 2D 
20:30 - Pokot 
 

Sobota, 18.03.2017 

13:00 - Piękna i Bestia 2D 

15:30 - Piękna i Bestia 2D 
18:00 - Piękna i Bestia 3D 
20:30 - Pokot 
 

Niedziela, 19.03.2017 

13:00 - Piękna i Bestia 2D 

15:30 - Piękna i Bestia 2D 
18:00 - Piękna i Bestia 3D 
20:30 - Pokot 
 

Poniedziałek, 20.03.2017 

Kino nieczynne 

 

Wtorek, 21.03.2017 

15:30 - Piękna i Bestia 2D 
18:00 - Piękna i Bestia 3D 
20:30 - Pokot 
 

Środa, 22.03.2017 

15:30 - Piękna i Bestia 2D 
18:00 - Piękna i Bestia 2D 
20:30 - Pokot 
 

Czwartek, 23.03.2017 

15:30 - Piękna i Bestia 2D 
18:00 - Piękna i Bestia 3D 
20:30 - Pokot 
 



Piątek, 24.03.2017 

20:00 – Koncert „ZOO z piosenkami Agnieszki Osieckiej” w wykonaniu 

Katarzyny Groniec 

 

Sobota, 25.03.2017 

13:00 - Piękna i Bestia 2D 

15:30 - Piękna i Bestia 2D 
18:00 - Piękna i Bestia 3D 
20:30 - Bodo 
 

Niedziela, 26.03.2017 

13:00 - Piękna i Bestia 2D 

15:30 - Piękna i Bestia 2D 
18:00 - Piękna i Bestia 2D 
20:30 - Bodo 
 

Poniedziałek, 27.03.2017 

15:30 - Piękna i Bestia 2D 
18:00 - Piękna i Bestia 3D 
20:30 - Bodo 
 

Wtorek, 28.03.2017 

15:30 - Piękna i Bestia 2D 
18:00 - Piękna i Bestia 2D 
20:30 - Bodo 
 

Środa, 29.03.2017 

15:30 - Piękna i Bestia 2D 
18:00 - Piękna i Bestia 2D 
20:30 - Bodo 
 

Czwartek, 30.03.2017 

18:00 – Życie animowane   

Film dokumentalny opowiadający historię autystycznego chłopca, który w wieku 

trzech lat traci zdolność mowy. Dzięki bajkom Disneya udaje się rodzicom ponownie 

nawiązać z nim kontakt. WSTĘP BEZPŁATNY. Seans w ramach Światowego Dnia 

Autyzmu w Powiecie Lęborskim 

 

 

 

 



OPISY 

 
Ciemniejsza strona Greya 

121 minut. Melodramat/USA/ od 15 lat 

Kiedy po bolesnym rozstaniu Christian próbuje nakłonić Anę do powrotu, ona stawia nowe 

warunki. Próby odbudowania związku, zyskania stabilizacji i spokoju torpedują postaci z 

przeszłości Christiana, które pojawiają się nagle, w najmniej spodziewanych okolicznościach, 

chcąc rozbić to, co budują młodzi. W filmie zobaczymy także: Ritę Orę, Maxa Martiniego, 

Hugh Dancy’ego oraz laureatki Oscara – Kim Basinger i Marcię Gay Harden 

 

LA LA LAND 

126 minut/ Musical, Romans/USA/ od 15 lat 

Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kelnerka. 

Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej 

knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć 

wreszcie robić to co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się wreszcie 

układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem. Czy uda im się ocalić uczucie, nie 

rezygnując z marzeń? 

 

Ostatni smok świata 

85 minut/ Animacja, Familijny, Przygodowy/ b.o. 

Syn bohaterskiego Tannera, mały Niki, postanawia iść w ślady ojca i zostać pogromcą 

smoków. Na przekór zakazom taty opuszcza rodzinną wioskę i wyrusza na poszukiwanie 

przygód. W trakcie niezwykłej podróży, wiodącej ze świata ludzi przez krainę magii, spotka 

nowych przyjaciół – czarującego (dosłownie i w przenośni!) nietoperza Ediego i Peszka – 

dzieciaka, który wszystkim dookoła przynosi… pecha. Razem będą musieli stawić czoła 

ostatniemu smokowi świata. Oraz pokrzyżować plany paskudnej wiedźmy z bagien, 

planującej wykorzystać smoczą magię do niecnych celów. Wspólnie Niki, Edi i Peszek 

udowodnią, że nie ma takiej złej mocy, której nie może pokonać prawdziwa przyjaźń. 

 

Porady na zdrady 

97 minut. Komedia romantyczna/Polska/ od 15 lat 

Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez chłopaka Fretka 

(Anna Dereszowska), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać 

problemy z męską wiernością. Postanawiają pomagać kobietom i na zlecenie testować 

lojalność ich partnerów. Wszystko idzie dobrze do chwili, gdy Kalina ma uwieść Macieja 

(Mikołaj Roznerski) – coacha i specjalistę do spraw damsko-męskich. Jego żona Beata 

(Weronika Rosati) podejrzewa go o zdradę i chce mieć na to niezbite dowody. Kalina 



doceniając klasę "przeciwnika", bierze się do pracy ze zdwojoną energią. Jednak tym razem 

cały plan bierze w łeb. Maciej nie jest jak inni mężczyźni, których z łatwością udało się 

przyłapać na zdradzie. Serce dziewczyny – mimo podjętych postanowień – znów zaczyna 

bić mocniej, a wielka miłość to tylko kwestia czasu… 

 

Maria Skłodowska-Curie 

100 minut. Biograficzny,Dramat/Belgia,Francja,Niemcy,Polska 

"Maria Skłodowska-Curie" to nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu 

naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków – polonu i radu, ale przede wszystkim portret 

niezwykłej kobiety, która dzięki swojej inteligencji i wiedzy oraz nieprzeciętnym 

umiejętnościom zdołała przekonać do siebie świat nauki, od zawsze zdominowany przez 

mężczyzn. Jako pierwsza kobieta w Europie uzyskała tytuł doktora. W 1906 roku przyznano 

jej profesurę i równocześnie objęła własną katedrę na paryskiej Sorbonie, co we Francji było 

wydarzeniem bez precedensu. Była też pierwszą uczoną, która zdobyła Nobla. W dziejach 

tej nagrody nadal jest jedynym podwójnym laureatem, wyróżnionym w dwóch różnych 

dziedzinach naukowych.  

 

Zerwany kłos 

95 minut. Dramat,Religijny/Polska 

Trwa I wojna światowa. Carskie oddziały panoszą się w okolicach Tarnowa. Szesnastoletnia 

Karolina Kózkówna ponosi śmierć męczeńską w obronie wiary. Jej ojciec obwinia się za 

śmierć ukochanej córki. Dzieje bohaterów dopełnia Teresa, która nosi w sercu tajemnicę o 

gwałcie zadanym przez kozaka Sorokina. Jakie będą losy pohańbionej Teresy? Gdzie kryje 

się sens męczeństwa bł. Karoliny? Czy ojciec pogodzi się ze stratą umiłowanej córki? Film 

niesie przesłanie o sensie cierpienia, zwycięstwie miłości nad nienawiścią, a także wieść o 

tym, że wiara w Jezusa Chrystusa potrafi nieustannie odmieniać życie każdego z nas. 

 

Ozzy 

90 minut./Animacja/Hiszpania,Kanada 

Ozzy to przesłodki piesek rasy beagle, ukochany pieszczoch całej rodziny. Kiedy jego 

właściciele Susan, Ted i Paula wyjeżdżają w daleką podróż do Japonii, jego życie wywraca 

się do góry łapami. Ozzy trafia do luksusowego spa dla psów. Szybko okazuje się jednak, że 

wyglądający na raj hotel, to tak naprawdę, prawdziwa szkoła przetrwania. Ozzy natychmiast 

wpadnie na plan wielkiej ucieczki i od tego momentu zacznie się wielka, zwariowana 

przygoda. Z pomocą szybkich i futrzastych - Fronleya, Chestera i Doca, zrozumie na czym 

polega prawdziwa odwaga i moc przyjaźni. 

 

Piękna i Bestia 



129 minut. Fantasy, Musical, Romans/USA/ od 6 lat/ dubbing 

Zobacz słynną historię i postacie w niezwykłej aktorskiej adaptacji filmu animowanego 

“Piękna i Bestia”. W rolach głównych występują Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, 

Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Audra McDonald, Gugu Mbatha-Raw, 

Hattie Morahan, Nathan Mack, Ian McKellen i Emma Thompson. 

 

Pokot 

128 minut/ Dramat, Kryminał /Czechy, Niemcy, Polska, Szwecja 

Emerytowana inżynierka Janina Duszejko, z zamiłowania astrolożka i wegetarianka, mieszka 

w małej sudeckiej wsi. Pewnej śnieżnej, zimowej nocy odnajduje ciało martwego sąsiada-

kłusownika. Okoliczności śmierci mężczyzny są niezwykle tajemnicze. Jedyne ślady wokół 

jego domu to ślady saren... Z czasem pojawiają się kolejne zwłoki lokalnych osobistości. 

Wszyscy zabici byli myśliwymi. Duszejko widząc niemoc policji, prowadzi własne śledztwo, 

którego wyniki są złowieszcze: czy to myśliwi stali się zwierzyną? 

 

Bodo 

Polska/ Biograficzny/ 110min  

Jest rok 1916. Młody chłopak, Bodzio, ucieka z domu gdyż zamiast zostać lekarzem, jak 

chciałaby rodzina, marzy o karierze scenicznej. Jeszcze jednak nie wie, że mu się to uda i 

wkrótce stanie się gwiazdą. Kilka lat później Eugeniusz Bodo jest u szczytu sławy. Właśnie 

podpisał kontrakt z wytwórnią w Hollywood, dokąd chce wyjechać wraz z miłością swojego 

życia. Jego plany krzyżuje wybuch okrutnej wojny.  

 

PolandJa 

Polska/ Komedia obyczajowa/ 103min 

 Najdziksze historie zdarzają się ludziom w najmniej odpowiednich momentach. 

„PolandJa” to pełna humoru opowieść   o tym, jak (nie) radzimy sobie z rzeczywistością, 

która nas otacza. Akcja filmu rozgrywa się w ciągu 24 godzin, podczas których bohaterowie 

przeżywają pasmo zabawnych perypetii, radykalnie zmieniających ich życie. Jest ostro, 

zabawnie i wzruszająco. 

 


