
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” – REPERTUAR PAŹDZIERNIK 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

Piątek, 29.09.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks - PREMIERA
20:15 - Botoks

 Sobota, 30.09.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks 
20:15 - Botoks

 Niedziela,01.10.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks 
20:15 - Botoks

Poniedziałek, 02.10.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks 
20:15 - Botoks

Wtorek, 3.10.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks
20:15 - Botoks

Środa, 4.10.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
17:30 - Botoks
20:15 - Botoks

Czwartek, 5.10.2017
15:45 - Lego Ninjago: Film 2D
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17:30 - Botoks
20:15 - Botoks

Piątek, 06.10.2017
15:40 - My Little Pony. Film
17:30 - Botoks
20:15 - Botoks

Sobota, 07.10.2017
16:15 - My Little Pony. Film
18:00 - Botoks
20:30 - Botoks

Niedziela, 08.10.2017
13:50 - My Little Pony. Film
15:40 - My Little Pony. Film
17:30 - Botoks
20:15 - Botoks

Poniedziałek, 09.10.2017
Kino nieczynne

Wtorek, 10.10.2017
15:40 - My Little Pony. Film
17:30 - Botoks
20:15 - Botoks

Środa, 11.10.2017
15:40 - My Little Pony. Film
17:30 - Botoks
20:15 - Botoks

Czwartek, 12.10.2017
20:00 - Spektakl „Przebój sezonu”

Piątek, 13.10.2017
16:00 - My Little Pony. Film
18:00 - My Little Pony. Film
20:00 - Botoks



Sobota, 14.10.2017
18:00 - Koncert „Lębork śpiewa Zauchę”
20:30 - Botoks

Niedziela, 15.10.2017
14:00 - My Little Pony. Film
16:00 - Tarapaty
18:00 - My Little Pony. Film
20:00 - Botoks

Poniedziałek, 16.10.2017
Kino nieczynne

Wtorek, 17.10.2017
16:00 - My Little Pony. Film
18:00 - Tarapaty
20:00 - Twój Vincent

Środa, 18.10.2017
16:00 - My Little Pony. Film
18:00 - Tarapaty
20:00 - Twój Vincent

Czwartek, 19.10.2017
16:00 - My Little Pony. Film
18:00 - Tarapaty
20:00 - Twój Vincent

Piątek, 20.10.2017
16:20 - Potworna rodzinka - PREMIERA
18:15 - Ach śpij kochanie - PREMIERA
20:15 - Ach śpij kochanie 

Sobota, 21.10.2017
16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Ach śpij kochanie
20:15 - Ach śpij kochanie



Niedziela, 22.10.2017
16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Ach śpij kochanie
20:15 - Ach śpij kochanie

Poniedziałek, 23.10.2017
Kino nieczynne

Wtorek, 24.10.2017
16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Zgoda
20:15 - Ach śpij kochanie

Środa, 25.10.2017
16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Zgoda
20:15 - Ach śpij kochanie

Czwartek, 26.10.2017
 16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Zgoda
20:15 - Ach śpij kochanie

Piątek, 27.10.2017
16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Ach śpij kochanie
20:15 - Piła: Dziedzictwo

 Sobota, 28.10.2017
 18:00 - Koncert bluesowy zespołu HOWK
 20:30 - Piła: Dziedzictwo

 Niedziela,29.10.2017
16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Ach śpij kochanie
20:15 - Piła: Dziedzictwo

Poniedziałek, 30.10.2017
Kino nieczynne



 Wtorek, 31.10.2017
16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Piła: Dziedzictwo
20:15 - Piła: Dziedzictwo

 Środa, 01.11.2017
Kino nieczynne

Czwartek, 02.11.2017
16:20 - Potworna rodzinka
18:15 - Ach śpij kochanie
20:15 - Piła: Dziedzictwo

Opisy
Botoks
Thriller/ Polska/ 135 min/ od 15 lat
Szpital  ukazany  w  „Botoksie”  to  nie  fikcja  z  popularnych  seriali  czy  folderów 
prywatnych sieci medycznych. To zakład pracy, gdzie codziennie wylewa się krew, 
pot i  łzy.  W jego murach splatają się losy czterech kobiet.  Daniela (Olga Bołądź) 
pracę w służbie zdrowia zaczyna jako ratowniczka medyczna, jeżdżąc na akcje z 
bratem Darkiem (Tomasz Oświeciński).  Poddając się licznym zabiegom medycyny 
estetycznej, z brzydkiego kaczątka zmienia się w bezwzględną, odnoszącą sukcesy 
przedstawicielkę  koncernu  farmaceutycznego.  Magda  (Katarzyna  Warnke)  jest 
ginekologiem położnikiem. Swoją renomę zbudowała jako etatowa specjalistka od 
aborcji.  Gdy sama zachodzi  w ciążę,  jej  konflikt  z  ordynatorem (Janusz Chabior) 
wchodzi w dramatyczną fazę i zwierzchnictwo szpitala próbuje pozbawić ją pracy. 
Poukładany świat cenionej chirurg – Patrycji (Marieta Żukowska) rozsypuje się, gdy 
kobieta dowiaduje się o zdradzie męża. Podkopane poczucie wartości popycha ją w 
kierunku  ginekologii  estetycznej  i  kobiecego  libido.  Swoje  odkrycia  Patrycja  chce 
sprawdzić  w związku z  metroseksualnym Michałem (Piotr  Stramowski),  który jest 
zaprzeczeniem mężczyzny.  Beata  (Agnieszka Dygant)  to  lekarka  SOR-u,  która w 
wypadku  motocyklowym  traci  narzeczonego.  Samotna  kobieta  uśmierza  ból, 
uzależniając się od silnych leków opioidowych, które wykrada w szpitalu. Wówczas 
poznaje  Marka  (Sebastian  Fabijański),  sanitariusza,  który  ukrywa  przed  światem 
własny sekret.

LEGO Ninjago: Film
USA/ Dania/ 90min
W pełnometrażowym filmie "Ninjago" do  walki  o  Ninjago City  staną:  młody Lloyd, 
zwany  również  Zielonym  Ninją,  oraz  jego  przyjaciele  –  tajni  wojownicy  i Master 
Builderzy LEGO. Grupie przewodzi mistrz kung fu, Wu, równie mądry, co dowcipny. 
Bohaterowie  filmu  muszą  pokonać  złego  lorda  Garmadona,  Najgorszego  Gościa 
Wszech Czasów — i jednocześnie ojca samego Lloyda. To epickie starcie mecha z 
mechem  i ojca  z  synem  wystawi  na  próbę  członków  groźnej,  choć 
niezdyscyplinowanej grupy współczesnych wojowników ninja. Każdy z nich będzie 
musiał poskromić swoje ego i uczynić wszystko, by pokazać swoją prawdziwą moc.



My Little Pony. Film
Animacja, Komedia, Przygodowy/ Kanada, USA/99min
Stadko dzielnych kucyków staje oko w oko ze swoim największym wrogiem. Złowrogi 
Król Burzy postanawia wykraść całą magię z ich rodzinnego królestwa Equestrii. By 
ją odzyskać, dzielni bohaterowie wyruszą w pełną przygód podróż, podczas której 
zyskają nowych przyjaciół jak morskie kucyki czy dobroduszni piraci, przeżyją wiele 
emocjonujących i zabawnych perypetii  i  po raz kolejny udowodnią, że przyjaźń to 
magia!

Ach śpij kochanie
Kryminał/Polska/100min/ od 15 lat
Od kilku lat w Krakowie i okolicach znikają ludzie. W sumie 67 osób. Młody śledczy 
Karski, wbrew swoim przełożonym, stawia hipotezę o seryjnym mordercy. Wkrótce w 
kręgu podejrzanych pozostaje tylko jeden człowiek: Władysław Mazurkiewicz zwany 
Pięknym Władkiem.  To  król  życia,  zamożny kobieciarz,  szanowany obywatel,  ale 
także  człowiek  o  zaskakujących  powiązaniach,  hipnotycznym  uroku  i  niejasnej 
przeszłości.  Karski  w  trakcie  śledztwa  zaczyna  napotykać  na  coraz  większe 
trudności. Znikają dowody i akta spraw. Ludzie, którym ufał odwracają się przeciw 
niemu,  a  między nim i  podejrzanym tworzy się  nietypowa relacja...  A w tle  całej 
sprawy jak duch pojawia się tajemnicza piękna kobieta. 

Potworna rodzinka
Animacja/Niemcy/96min
Fay Sielska jest zwyczajną, nieco zbuntowaną nastolatką. Jej młodszy brat Max z 
racji  nieprzeciętnej  inteligencji  ma  na  pieńku  ze  szkolnymi  łobuzami.  Rodzice 
natomiast są tak zapracowani, że ledwie znajdują czas na życie rodzinne. Pewnego 
dnia Fay zabiera wszystkich Sielskich na bal przebierańców. Sama przebiera się za 
mumię, jej brat za wilkołaka, mama za wampirzycę, a tata za samego Frankensteina. 
Zabawa  jest  przednia,  aż  do  chwili,  gdy  okazuje  się,  iż  na  skutek  klątwy  ich 
przebrania przestały być tylko żartem, a stały się rzeczywistością. 

Piła dziedzictwo
Horror/Kanada, USA/91min
Na terenie całego miasta pojawiają się martwe ciała ludzi, którzy zginęli w różnych 
przerażających  okolicznościach.  Śledztwa  zaczynają  wskazywać 
nieprawdopodobnego sprawcę, a mianowicie nieżyjącego już Johna Kramera.

Tarapaty
Familijny, Przygodowy/Polska/83min
Julka spędza wakacje u ciotki, gdzie poznaje Olka. W ręce dzieci wpada plan mający 
prowadzić do skarbu. 

Twój Vincent
Animacja, Dramat, Kryminał/Polska, Wielka Brytania/95min  
Bohaterowie  obrazów  Vincenta  van  Gogha  przedstawiają  historię  życia  oraz 
tajemniczej śmierci artysty. 

Zgoda
Dramat, Wojenny/ Polska/87min



Jest  rok  1945.  Właśnie  kończy się  wojna.  W Świętochłowicach na Śląsku organy 
bezpieczeństwa  tworzą  obóz  pracy  dla  Niemców,  Ślązaków  i Polaków. 
Pod pretekstem ukarania zdrajców narodu polskiego, UB dokonuje czystek wśród 
„niechętnych komunistycznej władzy”. Do pracy w obozie zgłasza się młody chłopak 
Franek. Próbuje ocalić Annę, w której jest zakochany. Nie wie, że wśród osadzonych 
znalazł  się  Erwin,  Niemiec,  jego  przyjaciel  sprzed  wojny,  który od  dawna skrycie 
kocha się  w dziewczynie… Franek dołącza do komunistów,  naiwnie  licząc,  że uda 
mu się oszukać system. Już pierwsze dni pracy w obozie odzierają go ze złudzeń. 
A z czasem przekonuje się, że aby ocalić swoją ukochaną, będzie musiał poświęcić 
wszystko...


