
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” 

REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2016 

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 

 

Piątek, 30.09.2016 

14:20 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

16:10 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

18:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 3D 

20:00 - Sługi boże 

 

Sobota, 01.10.2016 

14:20 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

16:10 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

18:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 3D 

20:00 - Sługi boże 

 

Niedziela, 02.10.2016 

14:20 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

16:10 - Sekretne życie zwierzaków domowych 3D 

18:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 3D 

20:00 - Sługi boże 

 

Poniedziałek, 03.10.2016 

Kino nieczynne 

 

Wtorek, 04.10.2016 

16:10 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

18:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 3D 

20:00 - Sługi boże 

 

Środa, 05.10.2016 

16:10 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

18:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 3D 

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


20:00 - Sługi boże 

 

Czwartek, 06.10.2016  

16:10 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

18:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 3D 

20:00 - Sługi boże 

 

Piątek, 07.10.2016 

16:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

17:50 - Bridget Jones 3 

20:15 - Bridget Jones 3 

 

Sobota, 08.10.2016 

16:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

17:50 - Bridget Jones 3 

20:15 - Bridget Jones 3 

 

Niedziela, 09.10.2016 

16:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

17:50 - Bridget Jones 3 

20:15 - Bridget Jones 3 

 

Poniedziałek, 10.10.2016 

Kino nieczynne 

 

Wtorek, 11.10.2016 

16:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

17:50 - Bridget Jones 3 

20:15 - Bridget Jones 3 

 

Środa, 12.10.2016 

16:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

17:50 - Bridget Jones 3 

20:15 - Bridget Jones 3 

 

Czwartek, 13.10.2016 

16:00 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

17:50 - Bridget Jones 3 

20:15 - Bridget Jones 3 



 

Piątek, 14.10.2016 

16:30 - Bociany 2D - PREMIERA 

18:15 - Ostatnia rodzina 

20:30 - Ostatnia rodzina 

 

Sobota, 15.10.2016 

14:45 - Bociany 2D 

16:30 - Bociany 3D 

18:15 - Ostatnia rodzina 

20:30 - Ostatnia rodzina 

 

Niedziela, 16.10.2016 

14:45 - Bociany 2D 

16:30 - Bociany 3D 

18:15 - Ostatnia rodzina 

20:30 - Ostatnia rodzina 

 

Poniedziałek, 17.10.2016 

Kino nieczynne 

 

Wtorek, 18.10.2016 

16:30 - Bociany 3D 

18:15 - Bociany 2D 

20:00 - Ostatnia rodzina 

 

Środa, 19.10.2016 

16:30 - Bociany 3D 

18:15 - Bociany 2D 

20:00 - Ostatnia rodzina 

 

Czwartek, 20.10.2016 

16:30 - Bociany 3D 

18:15 - Bociany 2D 

20:00 - Ostatnia rodzina 

 

Piątek, 21.10.2016 

15:50 - Bociany 2D 

17:30 - Wołyń 



20:15 - Wołyń 

 

Sobota, 22.10.2016 

15:50 - Bociany 2D 

17:30 - Wołyń 

20:15 - Wołyń 

 

Niedziela, 23.10.2016 

15:00 - „Misie Ptysie” – spektakl dla najmłodszych na Stacji Kultura                

                                       Bilety – 8 PLN – dostępne w kasie kina. 

15:50 - Bociany 2D 

17:30 - Wołyń 

20:15 - Wołyń 

 

Poniedziałek, 24.10.2016 

Kino nieczynne 

 

Wtorek, 25.10.2016 

15:50 - Bociany 2D 

17:30 - Wołyń 

20:15 - Wołyń 

 

Środa, 26.10.2016 

15:50 - Bociany 2D 

17:30 - Wołyń 

20:15 - Wołyń 

 

Czwartek, 27.10.2016 

15:50 - Bociany 2D 

17:30 - Wołyń 

20:15 - Wołyń 

 

Piątek, 28.10.2016 

18:00 - Dziewczyna z pociągu 

 

Sobota, 29.10.2016 

18:00 - Dziewczyna z pociągu 

 

Niedziela, 30.10.2016 



18:00 - Dziewczyna z pociągu 

 

OPISY 

Sekretne życie zwierzaków domowych 

USA/ Animacja/ Komedia/ 90 minut 

 

Jeżeli ktoś myśli, że kiedy zostawia swoje ukochane zwierzaki w domu, one zajmują 

się wyłącznie tęsknotą za nim, cóż, jest w błędzie. Zwierzaki prowadzą swoje własne, 

osobne życie, pełne przygód, intryg i zabawy. A ich główne zmartwienie polega na 

tym, aby ludzie nie dowiedzieli się o ich sekretnych poczynaniach. Kiedy tylko 

zamykamy za sobą drzwi… wreszcie mogą być sobą. 

 

Sługi boże 

Polska/ Kryminał/ 100 minut 

 

Z wieży wrocławskiego kościoła rzuca się młoda Niemka. Śledztwo prowadzi 

doświadczony komisarz Warski (Bartłomiej Topa). Ku jego niezadowoleniu do sprawy 

zostaje przydzielona także Ana Wittesch (Julia Kijowska) - niemiecka policjantka o 

polskich korzeniach. Warski nie wie, że Ana przyjechała do Wrocławia prowadzić 

jeszcze inne, tajne dochodzenie. Wkrótce okazuje się że do Wrocławia przybywa 

także wysłannik Watykańskiego Banku dr.Kuntz (Krzysztof Stelmaszyk). 

 

Co łączy samobójstwo niemieckiej studentki, tajne śledztwo Any Wittesch i przyjazd 

wysłannika z Watykanu? Zanim zagadka zostanie rozwiązana komisarz Warski i Ana 

Wittesch muszą nauczyć się współpracować i wzajemnie sobie zaufać. Tymczasem z 

wieży wrocławskiego kościoła rzuca się kolejna dziewczyna... 

 

Bridget Jones 3 

Francja/Irlandia/USA/Wielka Brytania/ Komedia Romantyczna/ 122min 

 

Na trzecią filmową część niekończących się miłosnych zawirowań w życiu Bridget 

Jones fani na całym świecie czekali lata. Laureaci Oscara – Renée Zellweger i Colin 

Firth powracają w kontynuacji ikonicznej komedii o miłosnych i zawodowych 

przygodach Bridget Jones, autorki najzabawniejszego pamiętnika w historii kina i 

literatury. Od premiery pierwszej filmowej części minęło 14 lat, Bridget to dziś 

zupełnie inna kobieta. Dobiega pięćdziesiątki, zamiast szelestu kartek w jej 

pamiętniku usłyszymy raczej odgłos stukania w klawiaturę laptopa. Tak, Bridget 

Jones idzie z czasem! Ok, może nie radzi sobie z tym doskonale, bo czas ten wpływa 

także na jej urodę, ale przy dobrym drinku staje się królową facebooków, 

instagramów, snapchatów i innych mediów społecznościowych.  

 

Bociany 

USA/ Komedia/Animacja/ 100min 

http://www.filmweb.pl/person/Renee.Zellweger
http://www.filmweb.pl/person/Colin+Firth-2568
http://www.filmweb.pl/person/Colin+Firth-2568


 

Bociany przynoszą dzieci... A przynajmniej tak było kiedyś. Teraz bowiem zajmują się 

dostarczaniem przesyłek dla światowego giganta sprzedaży internetowej 

Cornerstore.com. Junior to najlepszy kurier w firmie, który na dodatek spodziewa się 

awansu. Przypadkowo jednak uruchamia Maszynę Produkującą Dzieci. W efekcie na 

świat zupełnie bezprawnie przychodzi śliczna dziewczynka. Junior nie ma wyjścia — 

musi podrzucić komuś ten kłopotliwy prezent, zanim szef się zorientuje. Wraz z Tulip, 

jedyną dziewczyną na Bocianiej Górze, wyrusza na pierwszą w życiu misję 

„narodziny”. Szalona podróż może sprawić, że powiększy się niejedna rodzina, a 

bociany odzyskają właściwą rolę w świecie. 

 

 

Ostatnia Rodzina 

Polska/ Biograficzny/ 124min 

 

Akcja filmu zaczyna się w 1977 roku, gdy Tomek Beksiński wprowadza się do 

swojego mieszkania. Jego rodzice mieszkają tuż obok, na tym samym osiedlu, przez 

co ich kontakty pozostają bardzo intensywne. Nadwrażliwa i niepokojąca osobowość 

Tomka powoduje, że matka - Zofia, wciąż martwi się o syna. W tym samym czasie 

Zdzisław Beksiński próbuje całkowicie poświęcić się sztuce. Po pierwszej nieudanej 

próbie samobójczej Tomka Zdzisław i Zofia muszą podjąć walkę nie tylko o syna, ale 

także o przywrócenie kontroli nad swoim życiem. Gdy Zdzisław podpisuje umowę z 

mieszkającym we Francji marszandem Piotrem Dmochowskim, a Tomek rozpoczyna 

pracę w Polskim Radiu, wydaje się, że rodzina najgorsze kłopoty ma już za sobą. 

Jednak seria dziwnych, naznaczonych fatum wydarzeń, dopiero nadejdzie… 

 

 

Wołyń 

Polska/ Wojenny/ 150min 

 

Akcja filmu „Wołyń” rozpoczyna się wiosną 1939 roku w małej wiosce zamieszkałej 

przez Ukraińców, Polaków i Żydów. Zosia Głowacka ma 17 lat i jest zakochana w 

swoim rówieśniku, Ukraińcu Petrze. Ojciec postanawia jednak wydać ją za bogatego 

polskiego gospodarza Macieja Skibę, wdowca z dwójką dzieci. Wkrótce wybucha 

wojna i dotychczasowe życie wioski odmienia najpierw okupacja sowiecka, a później 

niemiecki atak na ZSRR. Zosia staje się świadkiem, a następnie uczestniczką 

tragicznych wydarzeń wywołanych wzrastającą falą ukraińskiego nacjonalizmu. 

Kulminacja ataków nadchodzi latem 1943 roku. Pośród morza nienawiści Zosia 

próbuje ocalić siebie i swoje dzieci.  

 

 

 

Dziewczyna z pociągu 

USA/ Thriller/ 100min 



 

Każdego dnia dokładnie o 8.04 wsiada do podmiejskiego pociągu i jedzie do pracy w 

Londynie. Każdego dnia spotyka tych samych ludzi i mija te same domy. Obserwuje. 

Rachel to samotna, uzależniona od alkoholu kobieta. Podczas podróży zaczyna 

obsesyjnie podglądać pewną parę i snuć ich wymyśloną historię. Pewnego dnia 

odkrywa, że w obserwowanym przez nią domu wydarzyła się tragedia...  

 


