
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” – REPERTUAR MAJ 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, 29.04.2016 

14:30 - Księga dżungli 2D (dubbing) 

16:30 – Ratchet i Clank 2D 

18:15 – Księga dżungli 3D (dubbing) 

20:15 – Letnie przesilenie 

Sobota, 30.04.2016 

14:30 - Księga dżungli 2D (dubbing) 

16:30 – Ratchet i Clank 2D 

18:15 – Księga dżungli 3D (dubbing) 

20:15 – Letnie przesilenie 

 

Niedziela, 01.05.2016 

14:30 - Księga dżungli 2D (dubbing) 

16:30 – Ratchet i Clank 2D 

18:15 – Księga dżungli 3D (dubbing) 

20:15 – Letnie przesilenie 

 

Poniedziałek, 02.05.2016 

Kino nieczynne 

Wtorek, 03.05.2016 

16:00 - Księga dżungli 2D (dubbing) 

18:00 – Księga dżungli 3D (dubbing) 

20:15 – Letnie przesilenie 

 

Środa, 04.05.2016 

16:00 - Księga dżungli 2D (dubbing) 

18:00 – Księga dżungli 3D (dubbing) 

20:15 – Letnie przesilenie 

 

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


Czwartek, 05.05.2016 

16:00 - Księga dżungli 2D (dubbing) 

18:00 – Księga dżungli 3D (dubbing) 

20:15 – Letnie przesilenie 

 

Piątek, 06.05.2016 

16:15 – „Dzielny kogut Maniek” - PREMIERA 

18:15 – „#Wszystko gra” -  PREMIERA 

20:00 – „#Wszystko gra” 

 

Sobota, 07.05.2016 

16:15 – Dzielny kogut Maniek 

18:15 – „#Wszystko gra” 

20:00 – „#Wszystko gra” 

 

Niedziela, 08.05.2016 

14:15 – Dzielny kogut Maniek 

16:15 – Dzielny kogut Maniek 

18:15 – „#WszystkoGra” 

20:00 – „#WszystkoGra” 

 

Poniedziałek, 09.05.2016 

Kino nieczynne 

Wtorek, 10.05.2016 

16:15 – Dzielny kogut Maniek 

18:15 – „#WszystkoGra” 

20:00 – „#WszystkoGra” 

 

Środa, 11.05.2016 

16:15 – Dzielny kogut Maniek 

18:15 – „#WszystkoGra” 

20:00 – „#WszystkoGra” 

 

Czwartek, 12.05.2016 

16:15 – Dzielny kogut Maniek 

18:15 – „#WszystkoGra” 

20:00 – „#WszystkoGra” 

 

Piątek, 13.05.2016 



16:15 – Dzielny kogut Maniek 

18:15 – „#WszystkoGra” 

20:00 – Dzień matki - PREMIERA 

 

Sobota, 14.05.2016 

16:15 – Dzielny kogut Maniek 

18:15 – „#WszystkoGra” 

20:00 – Dzień matki 

 

Niedziela, 15.05.2016 

16:15 – Dzielny kogut Maniek 

18:15 – „#WszystkoGra” 

20:00 – Dzień matki 

 

Poniedziałek, 16.05.2016 

Kino nieczynne 

 

Wtorek, 17.05.2016 

16:15 – Dzielny kogut Maniek 

18:15 – „#WszystkoGra” 

20:00 – Dzień matki 

 

Środa, 18.05.2016 

16:15 – Dzielny kogut Maniek 

18:15 – „#WszystkoGra” 

20:00 – Dzień matki 

 

Czwartek, 19.05.2016 

16:15 – Dzielny kogut Maniek 

18:15 – „#WszystkoGra” 

20:00 – Dzień matki 

 

Piątek, 20.05.2016 

17:00 – „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” (3D dubbing) 

20:00 – „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” (2D napisy) 

 

Sobota, 21.05.2016 

17:00 – „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” (3D dubbing) 

20:00 – „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” (3D napisy) 



 

Niedziela, 22.05.2016 

17:00 – „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” (3D dubbing) 

20:00 – „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” (2D napisy) 

 

Poniedziałek, 23.05.2016 

Kino nieczynne 

 

Wtorek, 24.05.2016 

17:00 – „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” (3D dubbing) 

20:00 – „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” (3D napisy) 

 

Środa, 25.05.2016 

17:00 – „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” (3D dubbing) 

20:00 – „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” (3D napisy) 

 

Czwartek, 26.05.2016 

17:00 – „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” (3D dubbing) 

20:00 – „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” (3D napisy) 

 

Piątek, 27.05.2016 

14:30 – Angry Birds Film 2D - PREMIERA 

16:30 – Angry Birds Film 2D 

18:30 – Angry Birds Film 3D 

 

Sobota, 28.05.2016 

14:30 – Angry Birds Film 2D  

16:30 – Angry Birds Film 2D 

18:30 – Angry Birds Film 3D 

 

Niedziela, 29.05.2016 

14:30 – Angry Birds Film 2D  

16:30 – Angry Birds Film 2D 

18:30 – Angry Birds Film 3D 

 

Poniedziałek, 30.05.2016 

Kino nieczynne 

 

Wtorek, 31.05.2016 



14:30 – Angry Birds Film 2D  

16:30 – Angry Birds Film 2D 

18:30 – Angry Birds Film 3D 

 

Środa, 1.06.2016 

14:30 – Angry Birds Film 2D  

16:30 – Angry Birds Film 2D 

18:30 – Angry Birds Film 3D 

 

Czwartek, 2.06.2016 

14:30 – Angry Birds Film 2D  

16:30 – Angry Birds Film 2D 

18:30 – Angry Birds Film 3D 

 

 
OPISY 

Letnie Przesilenie 
Polska/Niemcy/Dramat/Wojenny 96 minut 

 

Romek i Guido mają po siedemnaście lat i przed sobą całe życie. Ich marzenia nie 

różnią się od marzeń innych nastolatków – chcą słuchać muzyki, tańczyć swinga, 

umawiać się z dziewczynami. Gdyby nie okoliczności, mogliby być najlepszymi 

kumplami. Niestety, spotykają się w 1943 roku. Guido służy w oddziale niemieckiej 

żandarmerii, stacjonującym na polskiej prowincji. W wolnych chwilach słucha 

zakazanych anglojęzycznych rozgłośni radiowych, nadających jazz i ukradkiem 

podkochuje się w pięknej France. Tymczasem Romek pomaga matce, pracując jako 

pomocnik maszynisty. Podobnie, jak Guido, interesuje się Franką. Pewnego dnia, 

chcąc zaimponować dziewczynie, kradnie walizkę z płytami i patefonem. Wydarzenie 

to sprawi, że drogi Romka i Guido przetną się, zmuszając chłopców do podjęcia 

decyzji, która na zawsze odmieni ich życie. 

 

Księga Dżungli 

USA/Przygodowy/105 minut 

 

„Księga dżungli” w reżyserii Jona Favreau to oparty na motywach ponadczasowych 

opowiadań Rudyarda Kiplinga film fabularny, powstały w wyniku inspiracji klasyczną 

animacją Disneya o tym samym tytule. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych 

technik, „Księga dżungli” w spektakularny sposób łączy sceny kręcone z udziałem 

aktorów z obrazami wygenerowanymi komputerowo. 

Przerażający tygrys Shere Khan, noszący na swym ciele szramy po walce z 

człowiekiem, postanawia wyeliminować z dżungli wszystko, co uważa za zagrożenie. 

Wychowany przez rodzinę wilków chłopiec o imieniu Mowgli przestaje być tam mile 



widziany. Zmuszony do porzucenia jedynego domu, jaki kiedykolwiek miał, Mowgli 

wyrusza w fascynującą podróż, podczas której odkryje swoje pochodzenie. Jego 

przewodnikami są pantera Bagheera, która przyjmuje rolę srogiego mentora, oraz 

niedźwiedź-filozof Baloo. Trójka bohaterów napotyka na swojej drodze stworzenia, 

które nie zawsze życzą Mowgliemu jak najlepiej. Są to między innymi pyton Kaa oraz 

podstępny King Louie, starający się wydobyć od Mowgliego tajemnicę 

nieuchwytnego i śmiertelnie niebezpiecznego "czerwonego kwiatu", czyli ognia. 

 
Ratchet and Clank 

USA/ Animacja/ 91 minut 

Po zdewastowaniu własnej planety, złoczyńca Drek wraz z armią posłusznych mu 

Blargów wyrusza na podbój kolejnych światów. Nieoczekiwanie na jego drodze staje 

para najbardziej zdumiewających bohaterów, jakich kiedykolwiek widział kosmos. To 

przedstawiciel legendarnej rasy Lombaxów – Ratchet oraz jego wierny druh Clank – 

mały robot o wielkim sercu i potężnym intelekcie. Aby ocalić wszechświat, Ratchet i 

Clank dołączą do Strażników Galaktyki, grupy śmiałków dowodzonych przez 

samozwańczego superbohatera – Kapitana Qwarka. Razem zrobią wszystko, by 

powstrzymać Dreka przed podbojem malowniczej Galaktyki Solana. A przy okazji 

odkryją, czym są przyjaźń, honor i prawdziwa odwaga 

 

 

#WSZSTKOGRA 

Polska/Musical/ 90 minut 
 
Film "#WszystkoGra" to historia o poszukiwaniu szczęścia, miłości i radości życia. 
Zosia (Eliza Rycembel) próbuje zmienić świat za pomocą sztuki. Jej mama (Kinga 
Preis) niespodziewanie spotyka na swojej drodze kogoś wyjątkowego. Babcia 
(Stanisława Celińska) ukrywa tajemnicę z przeszłości. Trzy kobiety spróbują ocalić 
rodzinny dom. Przeżyją niejedną perypetię, by przekonać się, czego pragną. Czy uda 
im się to zdobyć?   
 

Dzielny kogut Maniek 

Meksyk/Animacja/ 98 minut 

 

Znakomita animacja, pełna przygód akcja i niezłe jaja w komedii o tym, że dla 

przyjaciół warto wzbić się do lotu, nawet gdy grozi to twardym lądowaniem. 

Sympatyczny nieletni kogut Maniek zawsze marzył, by zostać mistrzem. W dowolnej 

dziedzinie. Niestety los rzucił go ku agroturystyce. Krótko mówiąc, Maniek jest małym 

wiejskim kogutem o wielkich marzeniach i nic nie wskazuje na to, by coś miało się w 

tej sprawie zmienić. Aż do dnia, gdy podstępny rolnik (dla przyjaciół farmer) 

doprowadza gospodarstwo na skraj ruiny. Maniek wraz z ekipą przyjaciół z kurnika 

oraz kopą dzielnych jaj musi stanąć w obronie rodzinnego domu. 

 
 



Dzień Matki 

USA/Komedia/ 118 minut 

 

Każda rodzina obchodzi Dzień Matki na swój sposób. Jedni w podniosłej i uroczystej 

atmosferze, inni na luzie i ze śmiechem, ale wszyscy przede wszystkim z miłością. 

Garry Marshall przedstawia cztery rodziny, których losy splotą się w tym wyjątkowym 

dniu. Sandy – mąż zostawił ją dla młodszej, a ona robi co może, by udowodnić sobie, 

że jest lepszą matką dla swoich dzieci niż nowa, fajna macocha. Miranda – 

całkowicie poświęciła się karierze i choć została gwiazdą, czegoś jej jednak brakuje. 

Wkrótce niespodziewany gość wywróci jej życie do góry nogami. Jesse – jej stosunki 

z matką są dalekie od ideału. Niezapowiedziana wizyta rodziców grozi więc 

eksplozją. Ale przecież każdą bombę można rozbroić. Bradley – czyli pan mama, 

uczy się roli samotnego rodzica dwóch córek. Sprawa nie jest prosta, bo to co dla 

matek jest oczywiste, dla tatusiów często pozostaje czarną magią. 

 

Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów 

USA/Przygodowy/Sci-Fi 146 minut 

 

W filmie "Kapitan Ameryka: wojna bohaterów", będącym bezpośrednią kontynuacją 

hitowego "Avengers: Czas Ultrona". Kapitan Ameryka staje na czele drużyny 

Avengers, by ponownie ocalić ludzkość przed zagładą. W czasie kolejnej 

międzynarodowej akcji z udziałem superbohaterów ponownie dochodzi do strat w 

ludności cywilnej. Rosną więc naciski polityczne, by poddać herosów systemowi 

nadzoru i utworzyć organ decydujący o stopniu ich zaangażowania w działania 

militarne. Sytuacja ta poważnie wpływa na atmosferę panującą wśród Avengers, 

którzy starają się obronić świat przed nowym, nikczemnym nieprzyjacielem. 

 

Angry Birds Film 

USA/Finlandia/Animacja/ 99 minut 

Filmowa animowana wersja najpopularniejszej gry ostatnich lat. Do tej pory grę 

„Angry Birds” ściągnęły ponad trzy miliardy użytkowników na całym świecie, a w 

każdym miesiącu gra w nią ok. 60 milionów ludzi. 

Film zabierze nas na egzotyczną wyspę zamieszkaną przez szczęśliwe kolorowe 

ptaki-nieloty. Na rajskiej wyspie żyją jednak także ptasi outsiderzy - temperamentny 

Red, szybki jak wiatr Chuck i nieco wybuchowy Bomba. Idylliczny krajobraz wyspy 

przerywa przybycie tajemniczych zielonych świnek... 

Dzięki filmowi dowiemy się wreszcie dlaczego Angry Birds są takie... angry! 
 


