
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” – REPERTUAR STYCZEŃ 2020
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

Środa, 01.01.2020
Kino nieczynne

Czwartek, 02.01.2020 
17:00 - Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (3D dubbing) 
20:00 - Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (2D napisy)

Piątek, 03.01.2020
14:00 - Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (3D dubbing) 
17:00 - Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (2D napisy)
20:00 - Futro z misia

Sobota, 04.01.2020
14:00 - Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (2D dubbing) 
17:00 - Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (3D napisy)
20:00 - Futro z misia

Niedziela, 05.01.2020
14:00 - Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (2D dubbing) 
17:00 - Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (2D napisy)
20:00 - Futro z misia

Poniedziałek, 06.01.2020
Kino nieczynne

Wtorek, 07.01.2020
14:00 - Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (2D dubbing) 
17:00 - Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (3D napisy)
20:00 - Futro z misia

Środa, 08.01.2020
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14:00 - Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (3D dubbing) 
17:00 - Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (2D napisy)
20:00 - Futro z misia

Czwartek, 09.01.2020
14:00 - Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (2D dubbing) 
17:00 - Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (2D napisy)
20:00 - Futro z misia

Piątek, 10.01.2020
16:00 - Urwis
17:45 - Futro z misia
20:00 - Mayday - PREMIERA

Sobota, 11.01.2020
16:00 - Urwis
17:45 - Futro z misia
20:00 - Mayday

Niedziela, 12.01.2020
16:00 - Urwis
17:45 - Futro z misia
20:00 - Mayday

Poniedziałek, 13.01.2020
12:00  -  Spektakl  „Masza  i  Niedźwiedź”  w  wykonaniu  Państwowego
Teatru Laki „Tęcza”. Bilety – 10 PLN

Wtorek, 14.01.2020
10:00 - Misiek i chiński skarb
12:00 - Kraina lodu 2
16:00 - Urwis
17:45 - Futro z misia
20:00 - Mayday

Środa, 15.01.2020
12:00 - Młody renifer Alex
16:00 - Urwis



17:45 - Futro z misia
20:00 - Mayday

Czwartek, 16.01.2020
10:00 - Urwis
12:00 - Baranek Shaun Film. Farmageddon
16:00 - Urwis
17:45 - Futro z misia
20:00 - Mayday

Piątek, 17.01.2020
12:00 - Urwis
14:00 - Tajni i fajni
16:00 - Mayday
18:00 - Psy 3. W imię zasad - PREMIERA
20:15 - Psy 3. W imię zasad

Sobota, 18.01.2020
12:00 - Urwis
14:00 - Tajni i fajni
16:00 - Mayday
18:00 - Psy 3. W imię zasad
20:15 - Psy 3. W imię zasad

Niedziela, 19.01.2020
13:00 - Opera jak z bajki - spektakl dla dzieci
16:00 - Mayday
18:00 - Psy 3. W imię zasad
20:15 - Psy 3. W imię zasad

Poniedziałek, 20.01.2020
10:00 - Salma w krainie dusz
12:00 - Tajni i fajni

Wtorek, 21.01.2020
10:00 - Tajni i fajni
12:00 - Kraina lodu 2
16:00 - Urwis
17:45 - Mayday



20:00 - Psy 3. W imię zasad

Środa, 22.01.2020
10:00 - Tajni i fajni
16:00 - Urwis
17:45 - Mayday
20:00 - Psy 3. W imię zasad

Czwartek, 23.01.2020
10:00 - Tajni i fajni
12:00 - Szybcy i śnieżni
16:00 - Urwis
17:45 - Mayday
20:00 - Psy 3. W imię zasad

Piątek, 24.01.2020
17:15 - Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa
20:00 - Psy 3. W imię zasad

 

Sobota, 25.01.2020

16:00 - Koncert galowy XI Pomorskiego Przeglądu Piosenki Zimowej – wstęp 
wolny

20:00 - Psy 3. W imię zasad

 

Niedziela, 26.01.2020

15:30 - Tajni i fajni

17:30 - Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa

20:00 - Psy 3. W imię zasad

 

Poniedziałek, 27.01.2020

Kino nieczynne

 

Wtorek, 28.01.2020

16:00 - Tajni i fajni

18:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy - „Van Gogh. U bram wieczności”

 



Środa, 29.01.2020

17:30 - Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa

20:00 - Psy 3. W imię zasad

 

Czwartek, 30.01.2020

17:30 - Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa

20:00 - Psy 3. W imię zasad

OPISY

Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie
Przygodowy, Sci-Fi/ USA/ 150min/ od 10 lat
Fabuła  filmu  „Gwiezdne  Wojny:  Skywalker.  Odrodzenie”  kontynuuje  losy
bohaterów  zawarte  w  poprzednich  częsciach  serii.  Wygląda  na  to,  że
odwieczny bój między Jedi i Sithami powoli zmierza ku końcowi, a rozwiązanie
tego wątku doprowadzi sagę Skywalkera do długo oczekiwanego finału. Jak
rozwiną się losy bohaterów i jak będzie wyglądać konkluzja ich przygód?

Futro z misia
Komedia/ Polska/ 110min/ od 16 lat
Boss  podhalańskiej  mafii,  o  wiele  mówiącej  ksywie  Nerwowy  (Olaf
Lubaszenko), jest wściekły. To akurat w jego przypadku normalne, bo facet z
natury nie jest oazą spokoju, ale tym razem ma naprawdę dobry powód. Jego
ludzie  podczas  brawurowej  akcji  ukradli  z  komisariatu  w  Tczewie  120
kilogramów ziołowej herbatki.  Po cholerę gangsterom ziołowa herbatka? No
właśnie.  W  policyjnym  magazynie  miała  być  marihuana,  ale  ktoś  ubiegł
zakopiańskich  zakapiorów  i  zwiał  z  towarem.  Całej  sprawie  bacznie
przyglądają się agenci Dzik (Cezary Pazura) i Żubr (Artur Dziurman) z CBŚ,
którzy podejrzewają przekręt na wojewódzką skalę. Tymczasem na Pomorzu
ktoś handluje doskonałej jakości „trawką”…

Mayday
Komedia/ Polska/ 113min/ od 13 lat
Dwie żony to nie zdrada? Janek (Piotr Adamczyk) prowadzi podwójne życie –
jest mężem Basi (Anna Dereszowska), z którą mieszka w Warszawie oraz…
Marysi  (Weronika  Książkiewicz),  z  którą  dzieli  piękny  dom  na  obrzeżach
stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej. Dzięki umiejętnemu
lawirowaniu między dwiema żonami wszystko jakoś się układa… do czasu,
kiedy  pewnego  dnia  na  głowę  Janka  spadną  dodatkowe,  pozamałżeńskie
kłopoty. 



Urwis
Animacja, Familijny, Komedia/ Kanada, USA/ 87min/ B.O.
Urwis od szczeniaka żył w luksusie, nauczony, że na jedno szczeknięcie ma
do dyspozycji  służbę, miski pełne serdelków i  drapanie za uchem. Niestety
jego ukochana Pani po długim i szczęśliwym życiu przenosi się do wieczności,
a  jej  spadkobiercy  nie  lubią  czworonogów.  Z  dnia  na  dzień  rozpieszczony
kanapowiec Urwis traci dach nad głową i jedyną bliską osobę. Czeka go więc
trudna szkoła  życia,  dopóki  nie  zrozumie,  że zamiast  pokazywać kły lepiej
wyciągnąć  do  innych  łapę.  Na  szczęście  spotka  na  swojej  drodze  pewną
początkującą  piosenkarkę,  która  co  prawda  mieszkanko  ma  malutkie,  ale
serce wielkie. Ten duet będzie prawdziwym przebojem!

Psy 3. W imię zasad
Akcja, Sensacyjny/ Polska/ 130min/ od 15 lat
Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wychodzi z więzienia i wkracza w nową
Polskę, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka,
który przez ostatnie ćwierć wieku… nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie,
w którym dawne zasady i  lojalność przestały obowiązywać? Tego dowiemy
się,  gdy  los  ponownie  połączy  Franza  i  „Nowego”.  Ich  spotkanie  zmieni
wszystko.

Misiek i chiński skarb
Animacja, Komedia, Przygodowy/ Chiny, Indie, USA / 90min/ B.O.
Trzecia  odsłona  przygód  najbardziej  zakręconego  miśka  polarnego  na
południe  od  bieguna  północnego,  którego  dwa  ostatnie  filmy  pokochało  w
kinach ponad 600 000 polskich widzów! W najnowszej części tej animowanej
komedii  główny  bohater  będzie  musiał  wyruszyć  na  Daleki  Wschód,  aby
odnaleźć  starożytny  skarbiec  ukryty  w  górach  pełnych  pułapek  i  tajemnic.
Niestety, kiedy znajdujesz się po drugiej stronie globu – wszystko może stanąć
na głowie!

Kraina Lodu 2
Animacja, Przygodowy/ USA/ 120min/ od 5 lat
Dlaczego  Elsa  urodziła  się  obdarzona  magiczną  mocą?  Odpowiedź  na  to
pytanie nie daje jej spokoju i… zagraża całemu królestwu! Dlatego razem z
Anną, Kristoffem, Olafem i  Svenem wyruszają w niebezpieczną i  niezwykłą
podróż. Czy ta wyprawa odmieni życie bohaterów? Czego się podczas niej
dowiedzą? Jakie przygody przeżyją? W oscarowej Krainie lodu Elsa bała się,
że jej  moc jest  zbyt  potężna i  może doprowadzić  do  katastrofy.  W drugiej
części  musi  mieć  nadzieję,  że  ta  moc  będzie  wystarczająca,  aby
przezwyciężyć problemy, które napotka. Czy tak się stanie?

Młody renifer Alex
Familijny, Przygodowy/ Francja/ 86min/ od 7 lat
Zdumiewająca lecz ze wszech miar prawdziwa historia młodego renifera, który
przyszedł  na  świat  w  samym  sercu  mroźnej  Laponii.  Kamera  śledzi  jego



narodziny,  dorastanie  i  trwającą  wiele  miesięcy  podróż  przez  skutą  lodem
tajgę,  ośnieżone  lasy  i  majestatyczne  szczyty  fiordów.  Przedstawia  jego
przyjaciół  i  naturalnych  wrogów:  lemingi,  orły,  lisy,  łosie,  rysie,  rosomaki,
niedźwiedzie, wilki, wiewiórki oraz pewną psotną łasicę. A ponadto pokazuje,
jak  pod  opieką  kochającej  mamy  Alex  dorasta  i  uczy  się  trudnej  sztuki
przetrwania.  Wszystko  po  to,  by  z  młodego  renifera  stać  się  ważnym  i
pełnoprawnym członkiem stada. Idealnym kandydatem do zaprzęgu Świętego
Mikołaja!

Baranek Shaun Film. Farmageddon
Animacja, Komedia, Przygodowy/ Francja, USA, Wielka Brytania/ 86min/ B.O.
Przed  barankiem  Shaunem  i  jego  stadkiem  otwierają  się  gwiezdne  wrota
wiodące  wprost  do  międzyplanetarnej  przygody,  gdy  na  ich  farmie  ląduje
obdarzona  niesłychanymi  mocami  i  nieodpartym  urokiem  przybyszka  z
odległej  galaktyki.  Shaun będzie  musiał  pomóc jej  odnaleźć  odległy  dom i
umknąć stąpającej jej po piętach tajnej organizacji. Czy uda mu się zapobiec
Farmageddonowi  i  w  towarzystwie  kosmatych  kosmonautów  powrócić  na
ukochaną farmę?

Tajni i fajni
Animacja, Komedia/ USA/ 102min/ B.O.
Animowana  komedia,  której  akcja  toczy  się  w  świecie  międzynarodowych
szpiegów  najwyższej  klasy.  Superagent  Lance  Sterling  (Will  Smith)  i
naukowiec  Walter  Beckett  (Tom  Holland)  są  niemal  dokładnymi
przeciwieństwami.  Lance  jest  pewny  siebie,  elegancki  i  obyty.  Walter
natomiast  nie  jest  zbyt  kontaktowy,  ale  nadrabia  to  sprytem  i  inwencją,
wynajdując  niesamowite  gadżety,  które Lance wykorzystuje  podczas swych
niezwykłych misji. Wydarzenia przybierają nieoczekiwany obrót, gdy Walter i
Lance odkrywają, że dziwnym zrządzeniem losu muszą polegać na sobie w
całkiem nowy sposób. A jeśli ta niedobrana para nie sprawdzi się jako zgrany
duet, cały świat znajdzie się w niebezpieczeństwie...

Salma w krainie dusz
Animacja, Familijny, Fantasy/ Meksyk/ 95min/ B.O.
Najlepsza  kinowa propozycja  na  czas  Halloween!  Pełna  duchów,  czarów i
sympatycznych  bohaterów  opowieść  o  dziewczynce,  która  wyrusza  na
poszukiwanie  zaginionych  rodziców.  Aby  ich  odnaleźć,  ze  słonecznego
Meksyku – ojczyzny tacos,  sombrero i  wąsatych mariachi  przeniesie się  w
zaświaty,  gdzie  doświadczy  niezapomnianej  przygody  poza  kresem
doczesności.  „Salma w  Krainie  Dusz”  to  łącząca  wiele  stylów graficznych,
pełna wzruszeń animacja o przyjaźni, wierze i realizacji najskrytszych marzeń.
Wspaniała lekcja szacunku, dorastania i wzajemnej, rodzinnej miłości.

Szybcy i śnieżni
Animacja, Komedia, Przygodowy/ Kanada/ 89min/ od 6 lat



Trwają przygotowania do corocznego wyścigu saneczkowego, w którym – jak
to bywa – zwycięzca może być tylko jeden. Czy pomysłowemu Frankiemu uda
się  pokonać  pewnego  siebie  i  nieco  tajemniczego  Zaca,  który  nie  ma
najmniejszych skrupułów i  oszukuje  podczas  rywalizacji?  Chłopiec  pragnąc
rewanżu i ponownego, tym razem uczciwego, rajdu, wraz z drużyną wiernych
przyjaciół konstruuje nowy, szybszy pojazd, by wygrać rywalizację z Zakiem.

Van Gogh. U bram wieczości
Biograficzny, Dramat/ Francja, Irlandia, Szwajcaria, USA / 110min/ od 13 lat
Najnowszy  film  Juliana  Schnabla  to  zmysłowa  opowieść  o  najbardziej
owocnym i  zarazem najbardziej  dramatycznym okresie  życia  Vincenta  Van
Gogha (Willem Dafoe). Malarz szuka nowego miejsca do życia. Za namową
przyjaciela  wyjeżdża  z  Paryża  do  Arles  w Prowansji.  Tam,  zafascynowany
feerią  barw i  grą  światła,  niedoceniany artysta  tworzy swoje  najsłynniejsze
obrazy. Tam też, błąkając się po malowniczych polach, niosąc sztalugę, pędzle
i farby, stopniowo popada w obłęd, a przy tym zyskuje pewność, że sensem
jego życia jest sztuka. 


