
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” – REPERTUAR WRZESIEŃ 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, 02.09.2016 

16:00 – Barbie: Gwiezdna przygoda 

18:00 – Czerwony kapitan 

20:00 – Boska Florence 

 

Sobota, 03.09.2016 

16:00 – Barbie: Gwiezdna przygoda 

18:00 – Czerwony kapitan 

20:00 – Boska Florence 

 

Niedziela, 04.09.2016 

16:00 – Barbie: Gwiezdna przygoda 

18:00 – Czerwony kapitan 

20:00 – Boska Florence 

 

Poniedziałek, 05.09.2016 

Kino nieczynne 

 

Wtorek, 06.09.2016 

18:00 – Barbie: Gwiezdna przygoda 

20:00 – Boska Florence 

 

Środa, 07.09.2016 

18:00 – Barbie: Gwiezdna przygoda 

20:00 – Boska Florence 

 

Czwartek, 08.09.2016 

18:00 – Barbie: Gwiezdna przygoda 

20:00 – Boska Florence 

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


 

Piątek, 09.09.2016 

16:00 – Smoleńsk - PREMIERA 

18:15 – Jak zostać kotem 

20:00 – Smoleńsk 

 

Sobota, 10.09.2016 

16:00 – Smoleńsk  

18:15 – Jak zostać kotem 

20:00 – Smoleńsk 

 

Niedziela, 11.09.2016 

16:00 – Smoleńsk  

18:15 – Jak zostać kotem 

20:00 – Smoleńsk 

 

Poniedziałek, 12.09.2016 

Kino nieczynne 

 

Wtorek, 13.09.2016 

16:00 – Smoleńsk  

18:15 – Jak zostać kotem 

20:00 – Smoleńsk 

 

Środa, 14.09.2016 

16:00 – Smoleńsk  

18:15 – Jak zostać kotem 

20:00 – Smoleńsk 

 

Czwartek, 15.09.2016 

16:00 – Smoleńsk  

18:15 – Jak zostać kotem 

20:00 – Smoleńsk 

 

Piątek, 16.09.2016 

15:45 – Smoleńsk  

18:00 – Smoleńsk 

20:15 – Śmietanka towarzyska 

 



Sobota, 17.09.2016 

15:45 – Smoleńsk  

18:00 – Smoleńsk 

20:15 – Śmietanka towarzyska 

 

Niedziela, 18.09.2016 

15:45 – Smoleńsk  

18:00 – Smoleńsk 

20:15 – Śmietanka towarzyska 

 

Poniedziałek, 19.09.2016 

17:45 – Smoleńsk 

20:00 – Planeta singli  

 

Wtorek, 20.09.2016 

17:45 – Smoleńsk 

20:00 – Na granicy 

 

Środa, 21.09.2016 

17:45 – Smoleńsk 

20:00 – Czerwony pająk 

 

Czwartek, 22.09.2016 

17:45 – Smoleńsk 

20:00 – Zjednoczone stany miłości 

 

Piątek, 23.09.2016 

18:00 – Kabaret Skeczów Męczących 
20:30 -  Sługi boże 

 

Sobota, 24.09.2016 

12:30 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D - PREMIERA 

14:20 - Sekretne życie zwierzaków domowych 3D 

16:10 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

18:00 – Sekretne życie zwierzaków domowych 3D 

20:00 – Sługi boże 

 

Niedziela, 25.09.2016 

9:10 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 



10:50 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

12:30 - Sekretne życie zwierzaków domowych 3D 

20:00 – Koncert Chóru Gospel 

 

Poniedziałek, 26.09.2016 

16:10 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

18:00 – Sekretne życie zwierzaków domowych 3D 

20:00 – Sługi boże 

 

Wtorek, 27.09.2016 

16:10 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

18:00 – Sekretne życie zwierzaków domowych 3D 

20:00 – Sługi boże 

 

Środa, 28.09.2016 

16:10 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

18:00 – Sekretne życie zwierzaków domowych 3D 

20:00 – Sługi boże 

 

Czwartek, 29.09.2016 

16:10 - Sekretne życie zwierzaków domowych 2D 

18:00 – Sekretne życie zwierzaków domowych 3D 

20:00 – Sługi boże 

 

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 

 

 
OPISY 

 

Barbie: Gwiezdna Przygoda 

USA/ Animacja/ Familijny 79 minut 

 

Piękna Barbie tym razem w roli kosmicznej księżniczki latającej w kosmosie na 

magicznej deskorolce. W podróży przez przestworza towarzyszy jej ukochane 

zwierzątko, oddany, wierny przyjaciel Pupcorn. Pewnego dnia zmienia się wszystko. 

Migoczące na niebie gwiazdy przygasają i spowalniają swój podniebny taniec. Ale 



uratowanie kosmosu to zadanie idealne dla pięknej księżniczki Barbie. Na 

tajemniczej planecie dołącza do grupy ratującej gwiazdy. Poznaje tam wielu nowych, 

wspaniałych przyjaciół, którzy wspólnie próbują ocalić galaktykę. Wkrótce Barbie 

odkrywa w sobie niezwykłą siłę – wie, że jeśli tylko będzie słuchać swego serca, z 

pomocą przyjaciół, może stanąć na czele wszechświata… 

 

Boska Florence 

USA, Wielka Brytania/ Komedia/ Biograficzny 110 minut 

 

Florence Foster Jenkins kochała muzykę ponad życie. Niestety bez wzajemności. 

Natura obdarzyła ją słuchem i głosem, które nawet głuchego doprowadziłyby do 

rozpaczy. Florence jednak pragnęła śpiewem podbić świat i w pewnym sensie jej się 

to udało. Jako dziedziczka sporej fortuny i narzeczona St Clair Bayfielda - 

brytyjskiego aktora arystokraty posiadała atuty, przy których jej brak talentu wydawał 

się nieistotną przeszkodą. Dzięki heroicznym staraniom ukochanego udawało się jej 

występować na Broadwayu i nagrywać płyty, a przede wszystkim wciąż wierzyć w 

swój dar. Jednak gdy zapragnęła ukoronować swój tryumf koncertem w słynnym 

Carnegie Hall nawet Bayfield wpadł w panikę. Ale czegóż nie robi się dla ukochanej.  

 

Czerwony Kapitan 

Czechy, Polska, Słowacja/ Kryminał/ Polityczny 115 minut 

 

Rok 1992. Po upadku komunizmu pozostało wiele nierozwiązanych spraw 

kryminalnych, których sprawcy nigdy nie ponieśli kary. W ręce Krauza (Maciej Stuhr) 

– ambitnego, młodego detektywa z Wydziału Zabójstw, wpada jedna z nich. Na 

miejskim cmentarzu odnalezione zostają zwłoki z licznymi śladami tortur. Świadomi 

niebezpieczeństwa, Krauz wraz ze swoim partnerem, postanawiają rozwiązać 

zagadkę. Wszystkie tropy prowadzą do "Czerwonego Kapitana" – owianego złą 

sławą specjalisty od "ostatecznych" przesłuchań z czasów minionej władzy. Niewielu 

przeżyło spotkanie z nim. Z każdą minutą śledztwa wychodzi na jaw coraz więcej 

faktów, a podejrzenia padają na najwyższych decydentów policji i Kościoła. 

 

 

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. 

 

 

 



Jak zostać kotem 

Chiny, Francja / Komedia / 90 minut 

 

Uzależniony od pracy biznesmen prowadzi bardzo stresujące życie. Pewnego dnia, 

w wyniku zaskakującego wypadku, zostaje uwięziony… w ciele domowego kota, 

należącego do jego własnej rodziny. Niezwykła przemiana doprowadzi do serii 

zdumiewających wydarzeń, a bohater na własnej skórze sprawdzi trafność 

powiedzenia mówiącego, że… koty mają dziewięć żyć. 

 

 

Smoleńsk 

Polska/ Dramat/ 120 minut 

 

10 kwietnia 2010 roku rządowy samolot Tupolew 154 z Prezydentem RPLechem 

Kaczyńskimi towarzyszącymi mu 95 osobami – członkami oficjalnej delegacji 

zmierzającej do Katynia – ulega katastrofie w Smoleńsku. Wszyscy pasażerowie giną 

na miejscu. Tragedia wywołuje ogromne poruszenie w Polsce i na świecie. Nina 

(Beata Fido) – dziennikarka pracująca dla dużej, komercyjnej stacji telewizyjnej – 

próbuje dowiedzieć się, jakie były powody katastrofy. Tropy prowadzą między innymi 

do dramatycznej wyprawy Lecha Kaczyńskiego do ogarniętej wojną Gruzji, której 

celem było powstrzymanie inwazji wojsk rosyjskich na Tbilisi w sierpniu 2008 roku. Z 

każdą kolejną godziną dziennikarskiego śledztwa Nina przekonuje się, że prawda 

jest o wiele bardziej złożona, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać… 

 

Śmietanka Towarzyska 

USA/ Komedia/ 96 minut 

 

Bobby (Jesse Eisenberg) jest wrażliwym romantykiem z Bronxu. Licząc na spełnienie 

marzeń o wielkiej karierze, wyrusza w podróż do Los Angeles, gdzie zaczyna pracę u 

swojego wujka Phila (Steve Carell) – agenta topowych gwiazd Hollywood. Na 

miejscu poznaje piękną sekretarkę Vonnie (Kristen Stewart). Chłopak bez pamięci 

zakochuje się w dziewczynie, nie wiedząc jeszcze, że ta znajomość wywróci jego 

życie do góry nogami. 

 

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... 

 


