
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” - REPERTUAR MAJ  2018
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

Wtorek, 1.05.2018
16:00 - Piotruś Królik
18:00 - Piotruś Królik
20:00 - Tomb Rider (3D dubbing)

Środa, 2.05.2018
18:00 - Piotruś Królik
20:00 - Tomb Rider (3D dubbing)

Czwartek, 3.05.2018
16:00 - Piotruś Królik
18:00 - Piotruś Królik
20:00 - Tomb Rider (3D dubbing)

Piątek, 04.05.2018
18:00 - Śmierć Stalina 
20:00 - Ciche miejsce

Sobota, 05.05.2018
18:00 - Śmierć Stalina
20:00 - Ciche miejsce

Niedziela, 06.05.2018
16:00 - Tam, gdzie mieszka Bóg
18:00 - Śmierć Stalina
20:00 - Ciche miejsce

Poniedziałek, 07.05.2018
18:00 - Kabaret Paranienormalni

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


Wtorek, 08.05.2018
18:00 - Śmierć Stalina
20:00 - Ciche miejsce

Środa, 09.05.2018
18:00 - Śmierć Stalina
20:00 - Ciche miejsce

Czwartek, 10.05.2018
18:00 - Śmierć Stalina
20:00 - Ciche miejsce

Piątek, 11.05.2018
15:30 - Superagentka
17:00 - Avengers: Wojna bez granic (3D dubbing)
20:00 - Avengers: Wojna bez granic (3D napisy)

Sobota, 12.05.2018
14:00 - Avengers: Wojna bez granic (3D dubbing)
17:00 - Avengers: Wojna bez granic (3D napisy)
20:00 - Avengers: Wojna bez granic (2D napisy)

Niedziela, 13.05.2018
12:30 - Superagentka
14:00 - Avengers: Wojna bez granic (3D dubbing)
17:00 - Avengers: Wojna bez granic (3D dubbing)
20:00 - Avengers: Wojna bez granic (3D napisy)

Poniedziałek, 14.05.2018
Kino nieczynne

Wtorek, 15.05.2018
17:00 - Avengers: Wojna bez granic (3D dubbing)
20:00 - Avengers: Wojna bez granic (2D napisy)

Środa, 16.05.2018
15:30 - Superagentka
17:00 - Avengers: Wojna bez granic (3D dubbing)
20:00 - Avengers: Wojna bez granic (2D napisy)



Czwartek, 17.05.2018
15:30 - Superagentka
17:00 - Avengers: Wojna bez granic (3D dubbing)
20:00 - Avengers: Wojna bez granic (3D napisy)

Piątek, 18.05.2018
18:00 - Film „Plac zabaw na końcu świata” oraz spotkanie z autorami i
bohaterami filmu

Sobota, 19.05.2018
18:00 - Katyń - ostatni świadek
20:00 - Rampage: Dzika furia

Niedziela, 20.05.2018
14:00 - Niedzielne spotkania z teatrem: „Niedźwiedź i Masza, czyli gdzie
moja kasza”
18:00 - Katyń - ostatni świadek
20:00 - Rampage: Dzika furia

Poniedziałek, 21.05.2018
Kino nieczynne

Wtorek, 22.05.2018
18:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy: „Dziewczyna we mgle”

Środa, 23.05.2018
18:00 - Katyń - ostatni świadek
20:00 - Rampage: Dzika furia

Czwartek, 24.05.2018
18:00 - Katyń - ostatni świadek
20:00 - Rampage: Dzika furia

Piątek, 25.05.2018
16:00 - Kaczki z gęsiej paczki
17:45 - Deadpool 2
20:00 - Deadpool 2

Sobota, 26.05.2018
16:00 - Kaczki z gęsiej paczki
17:45 - Deadpool 2



20:00 - Deadpool 2

Niedziela, 27.05.2018
16:00 - Kaczki z gęsiej paczki
17:45 - Deadpool 2
20:00 - Deadpool 2

Poniedziałek, 28.05.2018
16:00 - Kaczki z gęsiej paczki
17:45 - Deadpool 2
20:00 - Deadpool 2

Wtorek, 29.05.2018
Kino nieczynne

Środa, 30.05.2018
16:00 - Kaczki z gęsiej paczki
17:45 - Deadpool 2
20:00 - Deadpool 2

Czwartek, 31.05.2018
16:00 - Kaczki z gęsiej paczki
17:45 - Deadpool 2
20:00 - Deadpool 2

OPISY

Piotruś Królik

Animacja,Familijny/Austria,USA/93min  

 Złośliwy,  niepokorny  i  ciekawski  Piotruś  Królik  to  postać  wyjątkowa;  na  jego
zuchwałych przygodach wychowują się kolejne pokolenia dzieci na całym świecie. W
komedii „Piotruś Królik” wojna tytułowego bohatera z panem McGregorem (Domhnall
Gleeson) przechodzi na zupełnie nowy poziom – być może najwyższy z możliwych.
Walka toczy się, oczywiście, o kontrolę nad ogrodem pana McGregora oraz o serce
zakochanej w zwierzętach sąsiadki (Rose Byrne)

Tomb Raider

Przygodowy/USA/120min



Lara  Croft  to  niepokorna  córka  ekscentrycznego  podróżnika,  który  zniknął,  gdy
dziewczyna  miała  kilkanaście  lat.  Teraz,  jako  21-letnia  kobieta,  podąża  własną
ścieżką,  odmawiając  spełnienia  woli  ojca,  który  chciał  dla  niej  spokojnego  życia.
Zostawia  wszystko  za  sobą  i  udaje  się  w  ostatnie  znane  miejsce  jego  pobytu.
Poszukując  śladów,  musi  odnaleźć  osławiony  grobowiec  na  mitycznej  wyspie  u
wybrzeży  Japonii.  Jeśli  nie  przezwycięży  własnych  lęków,  może  nie  przeżyć
niezwykle  niebezpiecznej  wyprawy.  Jak  wiele  poświęci,  by  poznać  tajemnicę
zniknięcia ojca i zyskać miano tomb raidera?

Śmierć Stalina

Dramat, Komedia/ Belgia, Francja, Wielka Brytania/ 106min

Dobra zmiana to przeżytek – czas na zmianę totalną! Umiera Józef Stalin – dyktator
ZSRR, tyran i bestia odpowiedzialna za śmierć milionów ludzi. Pośród elit  władzy
rozpoczyna się walka o dominację i wpływy po zmarłym przywódcy. Niektórzy chcą
naprawy i pozytywnych zmian, a plany innych mogą pogrążyć kraj jeszcze bardziej.
Wszystkim jednak przyświeca ten sam motyw – nie dać się zabić i  jakimś cudem
przeżyć  chaos,  w  jakim  pogrąża  się  Kreml.  Szaleństwo  totalitaryzmu  zostaje
obnażone w pełnej krasie.

Ciche miejsce

Horror/ USA/ 95min

„Ciche  miejsce”  to  wstrząsająca  opowieść  o  czteroosobowej  rodzinie  Abbotów
zmuszonej do porozumiewania się w całkowitej ciszy, bez używania słów, czy choćby
najmniejszego dźwięku. Całe ich życie,  życie w ciągłym, nieprzerwanym napięciu,
koncentruje się na tym, by nie wydawać i nie generować żadnych dźwięków. Każdy
bowiem  może  okazać  się  dla  nich  śmiertelny,  po  tym,  jak  tajemnicze  istoty  –
reagujące na każdy dźwięk – zagrażają przetrwaniu ludzi. Jeśli cię usłyszą, wytropią
cię...

Tam gdzie mieszka Bóg

Przygodowy, Familijny, Religijny/ Argentyna/ 83 min

Mały Andrew ucieka z domu, by odszukać położone w górach sanktuarium Jezusa.
W ślad za chłopcem wyrusza czwórka jego oddanych, szkolnych przyjaciół. Razem
przeżyją  wiele  niezapomnianych  przygód  na  leśnym  szlaku.  A  przede  wszystkim
zrozumieją,  że  z  Bożą  pomocą  są  w  stanie  stawić  czoła  największym
przeciwnościom.



Avengers: Wojna bez granic

Akcja, Sci- Fi/ USA/ 156min

Kiedy  Avengersi  i  ich  sojusznicy  kontynuują  ochronę  świata  przed  globalnym
zagrożeniem,  pojawia  się  nowy  przeciwnik,  Thanos  (Josh  Brolin).  Celem  tego
międzygalaktycznego  despoty  jest  zebranie  wszystkich  sześciu  Kamieni
Nieskończoności, artefaktów o niewyobrażalnej mocy. Chce za ich pomocą kreować
rzeczywistość według własnej, pokręconej woli. Los Ziemi i wszelkiego życia znajduje
się w wielkim niebezpieczeństwie.

Superagentka

Animacja, Familijny/ Dania/ 77min

Spódnica,  marynarka,  krawat,  kapelusz  z  szerokim rondem –  od  razu widać,  że
Agathe-Christine  jest  detektywem.  Gdy  przeprowadza  się  z  rodziną  do  nowego
miasta, natychmiast zakłada biuro detektywistyczne, a w lokalnym sklepiku dostaje
pierwsze prawdziwe zlecenie: ma siedem dni na odkrycie,  kto dokonuje drobnych
kradzieży.  Od  razu  ma  podejrzanego!  Jest  pewna,  że  to  Vincent  –  wiecznie
naburmuszony  i  tajemniczy  chłopiec  z  sąsiedztwa.  Ale  czasem  pozory  mylą,  a
pierwszy trop nie musi być tym właściwym. Czy detektywistyczna zagadka może być
okazją do zdobycia prawdziwego przyjaciela?

Katyń - Ostatni świadek

Thriller/ Polska, Wielka Brytania/ 97 min

Powojenny Bristol. Dziennikarz Stephen Underwood (Alex Pettyfer) marzy o sławie i
temacie, który wreszcie rozkręci jego karierę. Ta szansa rodzi się, gdy mężczyzna
przypadkowo  wpada  na  trop  sprawy  samobójstwa  polskiego  żołnierza
przebywającego w lokalnym obozie dla  uchodźców.  Podążając za dziennikarskim
instynktem, Stephen dociera do informacji o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w
Katyniu. Ich ujawnienie wpłynie na losy całej powojennej Europy.

Rampage. Dzika furia

Akcja/ USA/ 107 min

Prymatolog  Davis  Okoye,  który  trzyma  ludzi  na  dystans,  nawiązał  silną  więź  z
George’em — niezwykle inteligentnym gorylem srebrnogrzbietym,  którym opiekuje

http://www.filmweb.pl/person/Josh+Brolin-3786


się  od  czasu  jego  narodzin.  Niestety  wskutek  nieudanego  eksperymentu
genetycznego  ta  łagodnie  usposobiona  małpa  zmienia  się  w  gigantyczną,
rozwścieczoną bestię.  Na domiar  złego  wkrótce  okazuje  się,  że  istnieją  też  inne
zwierzęta,  które  uległy  podobnej  przemianie.  Nowo  stworzone  drapieżniki  alfa
przedzierają  się  przez  Amerykę  Północną,  niszcząc  wszystko  na  swojej  drodze.
Okoye  łączy  siły  z  odrzuconym  przez  środowisko  inżynierem  genetycznym,  aby
znaleźć antidotum. Jednocześnie stara się przetrwać na nieustannie zmieniającym
się polu walki i nie tylko zapobiec globalnej katastrofie, ale też uratować przerażającą
istotę, która niegdyś była jego przyjacielem.

Kaczki z gęsiej paczki

Animacja, Familijny, Komedia/ Chiny, USA/ 91min

Benek jest dumną gęsią, beztroskim kawalerem i pozwalającym sobie na wszystko
lekkoduchem.  Zdecydowanie  woli  podniebne  akrobacje  i  kaskaderskie  popisy  od
ćwiczeń  przed  czekającą  go  migracją  do  ciepłych  krajów.  Podczas  jednego  z
popisowych  przelotów  Benka  coś  idzie  nie  tak  i  gąsior  wpada  prosto  w  stado
kaczątek. W wyniku wypadku dwa pisklaki zostają oddzielone od reszty swoich braci
i  sióstr  a  główny bohater  ulega kontuzji,  która nie  pozwala mu na wzbicie  się  w
powietrze. Zamiast dalej latać – zmuszeni będą człapać. Benek musi teraz zadbać o
maluchy  i  wspólnie  z  nimi  wyrusza  w  podróż  życia  –  przez  malownicze  góry,
wspaniałe jeziora, bambusowe lasy i jaskinie pełne tajemnic. Dzięki tej przygodzie,
Benek  przekona  się  o  sile  bezwarunkowej  miłości  i  stanie  się  dla  kaczątek
najlepszym ojcem na całym ptasim świecie.

Deadpool 2

Komedia, Akcja, Sci- Fi/ USA/ 120 min

Po przeżyciu groźnego wypadku podczas serfowania, Wade Wilson stara się spełnić
swoje marzenia o sławie jako hodowca buldoga francuskiego, jednocześnie żyjąc w
otwartym związku z ukochaną kobietą. Próbuje odzyskać swoją pasję do życia, toczy
walki z wojownikami ninja i człowiekiem z metalu. Podróżuje po całym świecie, by
odkrywać znaczenie rodziny, przyjaźni i by ubogacić swoje życie seksualne. 


