
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” – REPERTUAR WRZESIEŃ 2019
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, 30.08.2019
17:30 - Playmobil: Film
19:30 - Pewnego razu… w Hollywood

Danfoss Kino Letnie 2019 w Lęborku
Plac Pokoju w Lęborku. Wstęp bezpłatny.
19:30 - Pszczółka Maja: Miodowe Igrzyska
21:00 - Iluzja 2

Sobota, 31.08.2019
17:30 - Playmobil: Film
19:30 - Pewnego razu… w Hollywood

Niedziela, 01.09.2019
17:30 - Playmobil: Film
19:30 - Pewnego razu… w Hollywood

Poniedziałek, 02.09.2019
Kino nieczynne

Wtorek, 03.09.2019
17:30 - Playmobil: Film
19:30 - Pewnego razu… w Hollywood

Środa, 04.09.2019
17:30 - Playmobil: Film
19:30 - Pewnego razu… w Hollywood

Czwartek, 05.09.2019
17:30 - Playmobil: Film

http://www.lck-fregata.pl/
http://www.lck-fregata.pl/
mailto:lckfregata@wp.pl


19:30 - Pewnego razu… w Hollywood

Piątek, 06.09.2019
17:15 - Polityka
20:00 - Polityka

Danfoss Kino Letnie 2019 w Lęborku
Plac Pokoju w Lęborku. Wstęp bezpłatny.
19:15 - Odlotowy nielot
20:45 - Jutro będziemy szczęśliwi

Sobota, 07.09.2019
17:15 - Polityka
20:00 - Polityka

Danfoss Kino Letnie 2019 w Lęborku – kino samochodowe
Parking u zbiegu ulic Kossaka i Przyzamcze (obok sądu)                   
20:30 - Taxi 5

Niedziela, 08.09.2019
17:15 - Polityka
20:00 - Polityka

Poniedziałek, 09.09.2019
Kino nieczynne

Wtorek, 10.09.2019
17:15 - Polityka
20:00 - Polityka

Środa, 11.09.2019
17:15 - Polityka
20:00 - Polityka

Czwartek, 12.09.2019
17:15 - Polityka
20:00 - Polityka

Piątek, 13.09.2019
15:30 - Wilk w owczej skórze 2



17:15 - Polityka
20:00 - Polityka

Sobota, 14.09.2019
15:15 - Tajemnica Ojca Pio
17:15 - Polityka
20:00 - Polityka

Niedziela, 15.09.2019
15:15 - Tajemnica Ojca Pio
17:15 - Polityka
20:00 - Polityka

Poniedziałek, 16.09.2019
17:45  -  Kurier  -  seans  w  ramach  44.  Festiwalu  Polskich  Filmów
Fabularnych w Gdyni
20:00 - Polityka

Wtorek, 17.09.2019
17:45 - Ciemno, prawie noc -  seans w ramach 44. Festiwalu Polskich
Filmów  Fabularnych w Gdyni
20:00 - Polityka

Środa, 18.09.2019
18:00  -  Słodki  koniec  dnia  -  seans  w ramach 44.  Festiwalu  Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni
20:00 - Polityka

Czwartek, 19.09.2019
Kino nieczynne 

Piątek, 20.09.2019
15:15 - Wilk w owczej skórze 2
17:00 - Legiony - PREMIERA - seans w ramach 44. Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni
19:30 - To: Rozdział 2

Sobota, 21.09.2019
15:15 - Wilk w owczej skórze 2



17:00 - Legiony
19:30 - To: Rozdział 2

Niedziela, 22.09.2019
19:00 - Koncert Raz Dwa Trzy

Poniedziałek, 23.09.2019
Kino nieczynne

Wtorek, 24.09.2019
17:00 - Legiony
19:30 - To: Rozdział 2

Środa, 25.09.2019
17:00 - Legiony
19:30 - To: Rozdział 2

Czwartek, 26.09.2019
17:00 - Legiony
19:30 - To: Rozdział 2

Piątek, 27.09.2019
17:00 - Legiony
19:30 - To: Rozdział 2

Sobota, 28.09.2019
17:00 - Legiony
19:30 - To: Rozdział 2

Niedziela, 29.09.2019
18:00 - Retransmisja koncertu - „Andre Rieu. Zatańczymy ?”

Poniedziałek, 30.09.2019
18:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy - „Ból i blask”

Wtorek, 01.10.2019
20:00 - Legiony

Środa, 02.10.2019



20:00 - Legiony

Czwartek, 03.10.2019
20:00 - Legiony

OPISY

Pewnego razu… w Hollywood

Dramat, Kryminał/ USA, Wielka Brytania/  161min/ Od 15 lat

Los  Angeles,  1969  roku.  Rick  Dalton  (Leonardo  DiCaprio)  zagrał  kiedyś  w
popularnym,  westernowym  serialu  telewizyjnym.  Cliff  Booth  (Brad  Pitt)  jest  jego
najlepszym  przyjacielem  oraz  kaskaderem  jednocześnie.  Mężczyźni  po  latach
nieobecności powracają do Hollywood. Obecny przemysł filmowy różni się jednak od
Fabryki  Snów,  którą  znali  i  opuścili  przed  laty.  Pomimo  to  Rick  zamieszkuje  w
luksusowej  dzielnicy,  gdzie  jego  sąsiadką  zostaje  między  innymi  słynna  aktorka
Sharon Tate (Margot Robbie).

Playmobil: Film

Komedia, Animacja,Przygodowy/USA/ 99min/ wiek: bez ograniczeń

Charlie wciąż zadręcza swoją siostrę – Marlę opowieściami o fantastycznej krainie, w
której podobno żyją ludziki PLAYMOBIL. Oczywiście dziewczynka sądzi, że to tylko
wytwór dziecięcej wyobraźni. Wszystko zmienia się, gdy któregoś dnia jej brat znika,
a  Marla  odkrywa  tajemniczy  portal  –  wrota  do  innego  wymiaru.  Kiedy  przez  nie
przechodzi,  w  jednej  sekundzie  sama  zamienia  się  w  figurkę  PLAYMOBIL.
Zwiedzając niezwykłą, zbudowaną z zabawek krainę, dziewczynka odkrywa, że jej
brat  został  porwany  i  uwięziony  przez  zdradzieckiego  pirata  Bloodbonesa.  Żeby
uratować  chłopca,  Marla  będzie  musiała  połączyć  siły  ze  zwariowanym  kierowcą
ciężarówki – Delem oraz odważnym robotem o imieniu Robotitron. 

Polityka

Dramat/ Polska/ 135min/ Od 15 lat

W  "Pitbullu"  Patryk  Vega  zajął  się  policją,  w  "Botoksie"  wziął  pod  lupę  służbę
zdrowia, a teraz przyszedł czas na polską scenę polityczną. Co robią i jak zachowują
się  najważniejsi  ludzie  w kraju,  kiedy gasną światła  kamer i  spadają maski? Jak
władza i  dostęp do publicznych pieniędzy wpływa na osoby piastujące najwyższe
urzędy i pełniące obowiązki wobec Narodu? Bezkompromisowa "Polityka" odpowiada



na te pytania. To film o przedstawicielach wszystkich frakcji i ugrupowań politycznych
w Polsce, o rządzących i opozycji, o świeckich liderach i politykach w sutannach.

Legiony

Dramat, Historia/ Polska/ 120min/ Od 13 lat

„Legiony”  to  uniwersalna  opowieść  o  przyjaźni,  marzeniach,  gorącym  uczuciu  i
dorastaniu w trudnych czasach. Wielka historia w filmie jest tłem dla rozgrywającej
się na pierwszym planie love story, w którą uwikłani są: Józek (Sebastian Fabijański)
– dezerter z carskiego wojska, agentka wywiadu I Brygady – Ola (Wiktoria Wolańska)
z Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego oraz Tadek (Bartosz Gelner), narzeczony Oli,
ułan i członek Drużyn Strzeleckich. Ich spotkanie rozpocznie burzliwy romans, który
wystawi relacje bohaterów na wielką próbę. Obok postaci fikcyjnych, których historie
wzorowano  na  życiorysach  prawdziwych  legionistów,  w filmie  pojawia  się  szereg
osobistości znanych z kart historii. Wśród nich: brygadier Józef Piłsudski (Jan Frycz),
porucznik Stanisław Kaszubski ps. „Król” (Mirosław Baka), rotmistrz Zbigniew Dunin-
Wąsowicz (Borys Szyc),  porucznik Jerzy Topór-Kisielnicki (Antoni Pawlicki) i  wielu
innych.

To: Rozdział 2

Horror/ USA/ 169min/ Od 15 lat

Zło  wkrada  się  do  miasteczka Derry  położonego w stanie  Maine co  27  lat.  "To:
Rozdział  2"  ponownie  gromadzi  znanych  nam  z  części  pierwszej,  dorosłych  już
bohaterów,  którzy  spotykają  się  prawie  trzydzieści  lat  po  wydarzeniach
przedstawionych w filmie "To".

Wilk w owczej skórze 2

Animacja, Przygodowy/ Rosja/ 85 min/ wiek: bez ograniczeń

Dawno,  dawno  temu,  pewien  młody  wilk  o  imieniu  Szary  na  skutek  działania
magicznych  mocy  został  zamieniony  w  owcę.  Dzięki  dobremu  sercu  i  wielkiej
odwadze udało się go jednak odczarować. Od tamtej pory wilki i owce zaczęły żyć w
zgodzie i wspólnie zamieszkały w małym, ale przyjaznym miasteczku. Nie oznacza to
jednak  końca  kłopotów.  Prawdziwe  tarapaty  zaczną  się,  kiedy  o  tym  beztroskim
współżyciu dwóch z pozoru wrogich gatunków dowie się przywódca innego wilczego
stada. Nowe drapieżniki zrobią wszystko, aby dopaść niewinne owieczki oraz dać
nauczkę ich wyjącym do księżyca przyjaciołom. Mieszkańcy pokojowo nastawionego
miasteczka będą musieli działać razem, aby obronić się przed najeźdźcami. A nie



będzie to  łatwe,  bo złe  wilki  mają tajną broń.  To zwariowana zajęczyca,  która w
małym  palcu  swojej  wielkiej  stopy  ma  przepisy  na  wszelkie  magiczne  mikstury.
Trzeba tylko uważać, aby nie pomylić składników…

Tajemnica ojca Pio

Dokumentalny/ Hiszpania/ 85 min/ Od 13 lat

"Tajemnica ojca Pio" to udana próba ukazania prawdziwego oblicza Stygmatyka oraz
bardzo trudnej drogi, jaką przeszedł, by na jej końcu stać się jednym z największych
świętych  Kościoła.  Twórcy  zadbali  o  niepublikowane  dotąd  materiały:  zeznania
świadków  życia  świętego,  jego  duchowych  dzieci,  osób,  które  doświadczyły
nawrócenia  i  uzdrowienia,  oraz  zdjęcia,  nagrania  i  wypowiedzi  współbraci  z  San
Giovanni Rotondo. Film bez ogródek ujawnia, jak niewyobrażalnemu ogromowi prób
został  poddany  skromny  zakonnik  z  Pietrelciny:  oszczerstwa  i  poddawanie  w
wątpliwość stygmatów,  podsłuchy zakładane nawet  w konfesjonale,  posądzanie o
intymne  kontakty  z  kobietami,  kary  i  prześladowania  także  ze  strony  osób
związanych  z  Kościołem.  Niezwykłe  emocje  towarzyszą  widzowi,  gdy  śledzi  on
autentyczne nagrania Ojca Pio i słyszy jego charakterystyczny, jakby niepasujący do
wizerunku  głos.  Całości  dopełnia  sprawiający  ogromne  wrażenie  ekskluzywny
materiał dokumentujący niedawną ekshumację ciała św. Ojca Pio.

Kurier

Historyczny, Sensacyjny/ Polska/ 114min/ Od 13 lat

Jan  Nowak-Jezioranski,  legendarny  "kurier  z  Warszawy"  przyjmuje  misję
przedostania się z okupowanej Polski do Londynu. Po przybyciu przekazuje również
wiadomości dotyczące Armii Krajowej.

Ciemno, prawie noc

Kryminał, Thriller/ Polska/ 114min/ Od 15 lat

Kiedy Wałbrzychem wstrząsa seria tajemniczych zaginięć dzieci, do miasta przybywa
dziennikarka Alicja Tabor.  Powracająca po latach w rodzinne strony,  nieustępliwa
reporterka chce poznać rodziny zaginionych i rozwikłać zagadkę, wobec której nawet
policja  okazuje  się  bezsilna.  W  trakcie  prywatnego  śledztwa  Alicja  –  dość
nieoczekiwanie – wpada na trop dramatycznych wydarzeń, które swój początek miały
dekady temu. Dążąc do odkrycia prawdy, dziennikarka będzie musiała stawić czoła
nowemu zagrożeniu  oraz  temu,  przed czym uciekała  przez  całe  dorosłe  życie  –
tajemnicy swojego dzieciństwa i  szokującym sekretom własnej rodziny.  Z czasem



ponura intryga kryminalna połączy w jedno zaginięcia dzieci,  wojenną przeszłość,
legendę zaginionego skarbu oraz losy samej Alicji, która na swojej drodze zmierzy
się z czystym wcieleniem zła, jak i zyska sojuszników, stojących po stronie dobra.
Mroczna  i  piękna  sceneria  miasta  oraz  okolic  zamku  Książ  dopełniają  świat
barwnych i niebezpiecznych postaci,  w którym nasza bohaterka przestaje oceniać
rzeczywistość tak jak dotychczas…

Słodki koniec dnia

Dramat/ Polska/ 92 min/ Od 15 lat

Miejscem akcji filmu jest etruskie miasto Volterra. Wszyscy się tu znają i szanują. Na
niewielkim  wzgórzu  stoi  dom  Marii  (Krystyna  Janda)  –  polskiej  poetki,  laureatki
Nagrody Nobla, autorytetu moralnego. Jej życie toczy się w rytmie włoskiej prowincji,
jednak zostaje wywrócone do góry nogami, gdy otrzymuje szokującą wiadomość o
tragicznym wydarzeniu. Pod wpływem emocji, podczas uroczystości nadania tytułu
honorowego obywatela miasta, zamiast kurtuazyjnych podziękowań Maria wygłasza
szokująco  niepoprawną  politycznie  mowę.  Od  tego  momentu  bohaterka  będzie
doświadczać dotkliwych konsekwencji swojego wystąpienia.

Ból i blask

Dramat/Hiszpania/113min/od 15 lat

Salvador Mallo, kultowy hiszpański reżyser filmowy, który stroni od mediów i usilnie
strzeże  swojej  prywatności,  przeżywa  na  nowo  najważniejsze  momenty  swojego
życia.  Wraca  myślami  do  dzieciństwa,  gdy  wraz  z  rodzicami  w  poszukiwaniu
dobrobytu przenieśli się do małego miasteczka. Przywołuje obrazy swojej dziewiczej
namiętności,  pierwszej  wielkiej  miłości  i  bólu  rozstania.  Wspomina  pierwsze
spotkanie  z  kinem,  które  na  lata  stało  się  sensem  jego  życia.  Powracając  do
najintensywniejszych  doświadczeń  z  przeszłości,  Salvador  odnajduje  siłę,  by
zmierzyć się z teraźniejszością.


