
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” - REPERTUAR KWIECIEŃ 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

Poniedziałek, 2.04.2018
16:00 - Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali 
18:00 - Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali 
20:00 - Pittbull. Ostatni pies 

Wtorek, 3.04.2018
16:00 - Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali 
18:00 - Kształt wody
20:15 - Pittbull. Ostatni pies 

Środa, 4.04.2018
16:00 - Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali 
18:00 - Trzy billboardy za Ebbing, Missouri
20:15 - Pittbull. Ostatni pies 

Czwartek, 5.04.2018
16:00 - Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali 
18:00 - Komunia – film dokumentalny – wstęp bezpłatny
20:15 - Pittbull. Ostatni pies 

Piątek, 6.04.2018
15:45 - Luis i obcy - PREMIERA
17:30 - Player One (3D dubbing) - PREMIERA
20:00 - Twarz - PREMIERA

Sobota, 7.04.2018
15:45 - Luis i obcy
17:30 - Player One (2D napisy)
20:00 - Twarz

Niedziela, 8.04.2018

http://www.lck-fregata.pl/
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15:45 - Luis i obcy
17:30 - Player One (3D napisy)
20:00 - Twarz

Poniedziałek, 9.04.2018
Kino nieczynne

Wtorek, 10.04.2018
15:45 - Luis i obcy
17:30 - Player One (2D napisy)
20:00 - Twarz

Środa, 11.04.2018
15:45 - Luis i obcy
17:30 - Player One (2D napisy)
20:00 - Twarz

Czwartek, 12.04.2018
18:00 - Stand–up Night

Piątek, 13.04.2018
15:45 - Luis i obcy
17:30 - Player One (3D napisy)
20:00 - Czarna Pantera (2D dubbing)

Sobota, 14.04.2018
15:45 - Luis i obcy
17:30 - Player One (3D napisy)
20:00 - Czarna Pantera (2D dubbing)

Niedziela, 15.04.2018
15:45 - Luis i obcy
17:30 - Player One (3D dubbing)
20:00 - Czarna Pantera (2D dubbing)

Poniedziałek, 16.04.2018
Kino nieczynne

Wtorek, 17.04.2018
17:30 - Player One (2D napisy)



20:00 - Czerwona jaskółka

Środa, 18.04.2018
17:30 - Player One (2D napisy)
20:00 - Czerwona jaskółka

Czwartek, 19.04.2018
17:30 - Player One (2D napisy)
20:00 - Czerwona jaskółka

Piątek, 20.04.2018
16:00 - Traktorek Florek
18:00 - Wieża. Jasny dzień
20:00 - Niewidzialne

Sobota, 21.04.2018
Akcja „Lęborskie pola nadziei” w kinie

16:00 - Gnomy rozrabiają
17:45 - Sprawa Chrystusa
20:00 - Narzeczony na niby

Wejście na seanse po zakupie cegiełki w cenie 10 złotych na budowę
Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego

Niedziela, 22.04.2018
18:00  -  Koncert  „Już  nie  zapomnisz  mnie”  w  wykonaniu  Tomasza
Stockingera

Poniedziałek, 23.04.2018
Watch Docs Festiwal – szczegóły na stronie www.lck-fregata.pl

Wtorek, 24.04.2018
18:00 - Traktorek Florek
20:00 - Wieża. Jasny dzień

Środa, 25.04.2018
20:00 - Spektakl  "Mamusiu, co to za ptaszek?" – wstęp wolny, spektakl
dla widzów dorosłych

Czwartek, 26.04.2018



18:00 - Traktorek Florek
20:00 - Święty niezłomny

Piątek, 27.04.2018
16:00 - Piotruś Królik
20:00 - Tomb Rider (3D dubbing)

Sobota, 28.04.2018
16:00 - Piotruś Królik
18:00 - Piotruś Królik
20:00 - Tomb Rider (3D dubbing)

Niedziela, 29.04.2018
16:00 - Piotruś Królik
18:00 - Piotruś Królik
20:00 - Tomb Rider (3D dubbing)

Poniedziałek, 30.04.2018
Kino nieczynne

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

Środa, 2.05.2018
16:00 - 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)

OPISY

Pitbull. Ostatni pies
Sensacyjny/ Polska/ 125min
Kiedy ginie Soczek, partner Majamiego, policjanci z wydziału terroru rozpoczynają
dochodzenie.  Schwytanie  sprawcy uważają  nie  tylko  za  swój  obowiązek,  ale  też
punkt  honoru.  Niestety,  wydział  jest  przetrzebiony  zmianami  organizacyjnymi  i
zwolnieniami.  W tej  sytuacji,  aby  stawić  czoła  gangsterom,  stołeczny komendant
ściąga do Warszawy rozproszonych po prowincji,  doświadczonych policjantów.  W



stolicy pojawiają się Despero, Metyl oraz – prosto z Waszyngtonu – Nielat, zwany
obecnie Quantico. Tymczasem w walce o dominację nad miastem, toczonej między
gangami  z  Pruszkowa  i  Wołomina,  pojawia  się  trzeci,  znaczący gracz  –  Czarna
Wdowa...

Gnomeo i Julia: tajemnica zaginionych krasnali
Familijny, Animacja/ Wielka Brytania/ 90 min
Kiedy Gnoemo i  Julia przyjeżdżają wraz z przyjaciółmi do Londynu, ich głównym
zmartwieniem  jest  przygotowanie  ogrodu  do  zbliżającej  się  wiosny.  Wkrótce
spostrzegają, że na terenie Londynu ktoś wykrada ogrodowe krasnale na masową
skalę. Kiedy okazuje się, że w ogrodzie zostali  jedynie oni dwoje, jest tylko jedna
osoba,  którą  można  wezwać  z  prośbą  o  pomoc…  Sherlock  Gnom.  Sherlock
przybywa  z  odsieczą  wraz  ze  swym  nieodłącznym  kompanem  –  Watsonem.
Śledztwo zaprowadzi naszych bohaterów w nieoczekiwane miejsca, poznają nowe
ornamenty, wspólnie z którymi będą odkrywać nieznane zakamarki miasta.

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri
Dramat,Komedia/USA,Wielka Brytania/115min
Małe miasteczko na amerykańskiej  prowincji.  Od morderstwa córki  Mildred Hayes
(nagrodzona  Oscarem  Frances  McDormand)  upłynęło  kilka  miesięcy,  a  lokalna
policja nadal nie wpadła na trop sprawcy. Zdeterminowana kobieta decyduje się na
śmiałe  posunięcie:  wynajmuje  trzy  tablice  reklamowe  na  drodze  wiodącej  do
miasteczka i  maluje  na nich  prowokacyjny przekaz,  skierowany do szanowanego
przez  lokalną  społeczność  szefa  policji,  szeryfa  Williama  Willoughby’ego
(nominowany do Oscara Woody Harrelson). 

Kształt wody
Dramat, Fantasy/USA/119min
Baśń dla dorosłych, której  akcja rozgrywa się u szczytu zimnej wojny, w Stanach
Zjednoczonych  około  roku  1962.  Elisa  (nominowana  do  Oscara  Sally  Hawkins)
wiedzie monotonną, samotną egzystencję, a całą noc pracuje w pilnie strzeżonym,
sekretnym laboratorium rządowym. Jej  życie  zmienia się  na  zawsze,  gdy wraz z
koleżanką z pracy, Zeldą (nagrodzona Oscarem Octavia Spencer), odkrywa, że w
laboratorium  przeprowadzany  jest  otoczony  ścisłą  tajemnicą  eksperyment,  który
zaważyć może na przyszłych losach świata.

Luis i obcy
Animacja/Dania, Niemcy/80min
12-letni Luis czuje się samotny. Nie ma żadnych przyjaciół, a jego ojciec – ufolog
Armin – całe noce spędza przy teleskopie, szukając śladów życia w kosmosie. Na
domiar  złego,  dyrektor  ze  szkoły  Luisa  chce  wysłać  chłopca  do  internatu  poza
miastem. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy na podwórku Luisa rozbija się
UFO, pilotowane przez trójkę wesołych kosmitów. Chłopiec szybko zaprzyjaźnia się z
obcymi  i  ukrywa  ich  przed  swoim  tatą,  który  jest  przekonany,  że  kosmici  są
niebezpieczni. Próbując pomóc ufoludkom w powrocie na macierzystą planetę, Luis
sam nabiera ochoty na wielką kosmiczną podróż.

Player One  
Przygodowy, Sci-Fi/USA/140min



Rzeczywistość 2045 roku nie nastraja optymistycznie.  Świat znajduje się na skraju
upadku i pogrążenia w chaosie. Wade Watts (Tye Sheridan) czuje, że żyje, tylko gdy
ucieka do OASIS — wirtualnego uniwersum, w którym większość ludzi spędza całe
dnie.  W  OASIS  można  podróżować,  przeżywać  przygody  i  być  kimkolwiek  się
zapragnie. Jedynym ograniczeniem jest własna wyobraźnia. Ekscentryczny geniusz
James  Halliday  (Mark  Rylance),  który  stworzył  OASIS,  szuka  godnego
następcy. Organizuje trzyetapowy konkurs, w którym nagrodą jest olbrzymia fortuna i
całkowita  kontrola  nad  uniwersum.  Wade  i  jego  przyjaciele  z  "Wielkiej  Piątki"
podejmują  wyzwanie  polegające  na  szukaniu  skarbów  w  zakrzywionej
rzeczywistości.  W  fantastycznym  świecie  —  pełnym  niespodzianek,  ale  i
niebezpieczeństw — czeka ich zadanie ważniejsze niż sam konkurs. Muszą ocalić
OASIS.

Twarz
Dramat/Polska/91min
Współczesna  baśń  o  człowieku,  który  stracił  twarz  w  wypadku.  Po  nowatorskiej
operacji wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie wiedzą jak go traktować.
Staje się dla nich kimś obcym. 

Czarna Pantera
Akcja,Sci-Fi/USA/134min
T'Challa po śmierci ojca wraca do rodzinnego kraju, by objąć tron. Wkrótce Wakanda
zostaje  napadnięta przez dawnego wroga.  Młody władca zbiera sojuszników,  aby
pokonać przeciwnika i ochronić swój lud. Jako Czarna Pantera staje w obronie nie
tylko swojej ojczyzny, ale i całego świata.

Czerwona jaskółka
Thriller/USA/140min
Młoda Rosjanka  wbrew swojej  woli  odbywa szkolenie,  podczas którego  uczy się
uwodzić  szpiegów.  Niebawem zostaje  wysłana  do  Finlandii,  gdzie  musi  wydobyć
tajne informacje od amerykańskiego wywiadowcy. 

Traktorek Florek- nowe przygody
Familijny/Norwegia/85min
Opowieść o sile przyjaźni, która potrafi być tak wielka, że jest się w stanie poświęcić
dla kogoś własne życie. Na taki gest zdobył się czujny i odpowiedzialny Traktorek
Florek,  który  ocalił  Gustawa  –  swojego  ludzkiego  kompana  –  przed  uderzeniem
opadającego drzewa. Jednak, jak pokazuje doświadczenie, jeśli przyjacielska więź
jest  naprawdę silna  i  szczera,  to  dostaje  się  drugą szansę i  bliskie  sercu  osoby
wracają.  Gustaw  wkłada  świecę  zapłonową  Traktorka  do  innego  pojazdu,  który
ożywa. Film uczy, że nigdy nie można tracić nadziei, bo los potrafi bardzo zaskoczyć.

Wieża. Jasny dzień
Thriller,Psychologiczny/Polska/106min
Córka Muli i Michała niedługo ma przystąpić do pierwszej komunii. Do życia rodziny
niespodziewanie powraca Kaja - biologiczna matka dziewczynki.

Niewidzialne
Dramat/Polska/97min



Jeden dzień z życia trzech szwaczek. Różnią się wiekiem i podejściem do życia, ale
każda z nich ukrywa jakiś mroczny sekret.

Święty niezłomny
Biograficzny/Hiszpania/116min
Rok  1901,  ksiądz  Pedro  Poveda  zaczyna  posługę  kapłańską  wśród  ubogich
mieszkańców jaskiń miasteczka Guadix. Wkrótce decyduje się podjąć działania na
rzecz  edukacji  kobiet  oraz  biednych  dzieci.  Szybko  okazuje  się,  że  nie  wszyscy
popierają starania duchownego… Historia życia hiszpańskiego księdza, który w 2003
roku  został  ogłoszony  świętym  przez  papieża  Jana  Pawła  II.  Poveda  założył
Stowarzyszenie Terezjańskie zajmujące się duchowym przygotowaniem nauczycieli.
Aktywnie wspierał walkę o prawa kobiet. Zginął śmiercią męczeńską w 1936 roku.

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?


