
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” – REPERTUAR CZERWIEC 2021

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, 04.06.2021
16:00 - Skąd się biorą sny - PREMIERA
18:00 - Druga połowa
20:00 - Godzilla vs. Kong - PREMIERA

Sobota, 05.06.2021
16:00 - Skąd się biorą sny
18:00 - Druga połowa
20:00 - Godzilla vs. Kong

Niedziela, 06.06.2021
16:00 - Skąd się biorą sny
18:00 - Druga połowa
20:00 - Godzilla vs. Kong

Poniedziałek, 07.06.2021
Kino nieczynne

Wtorek, 08.06.2021
16:00 - Skąd się biorą sny
18:00 - Druga połowa
20:00 - Godzilla vs. Kong

Środa, 09.06.2021
16:00 - Skąd się biorą sny
18:00 - Druga połowa
20:00 - Godzilla vs. Kong

Czwartek, 10.06.2021
16:00 - Skąd się biorą sny

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


18:00 - Druga połowa
20:00 - Godzilla vs. Kong

Piątek, 11.06.2021
16:00 - Tom i Jerry - PREMIERA
18:00 - Nomadland
20:15 - Obecność 3: Na rozkaz diabła - PREMIERA

Sobota, 12.06.2021
16:00 - Tom i Jerry
18:00 - Nomadland
20:15 - Obecność 3: Na rozkaz diabła

Niedziela, 13.06.2021
16:00 - Koncert Les Trois Piaf
19:00 - Obecność 3: Na rozkaz diabła

Poniedziałek, 14.06.2021
Kino nieczynne

Wtorek, 15.06.2021
16:00 - Tom i Jerry
18:00 - Nomadland
20:15 - Obecność 3: Na rozkaz diabła

Środa, 16.06.2021
16:00 - Tom i Jerry
18:00 - Nomadland
20:15 - Obecność 3: Na rozkaz diabła

Czwartek, 17.06.2021
16:00 - Tom i Jerry
18:00 - Nomadland
20:15 - Obecność 3: Na rozkaz diabła

Piątek, 18.06.2021
16:00 - Tom i Jerry
18:00 - W jak morderstwo - PREMIERA
20:15 - Obecność 3: Na rozkaz diabła



Sobota, 19.06.2021
16:00 - Tom i Jerry
18:00 - W jak morderstwo
20:15 - Obecność 3: Na rozkaz diabła

Niedziela, 20.06.2021
16:00 - Tom i Jerry
18:00 - W jak morderstwo
20:15 - Obecność 3: Na rozkaz diabła

Poniedziałek, 21.06.2021
16:30 - Spektakle Teatru Tańca Jeszcze 5 Minut
19:00 - Spektakle Teatru Tańca Jeszcze 5 Minut

Wtorek, 22.06.2021
16:00 -  Tom i Jerry
18:00 - W jak morderstwo
20:15 - Obecność 3: Na rozkaz diabła

Środa, 23.06.2021
16:00 - Tom i Jerry
18:00 - W jak morderstwo
20:15 - Obecność 3: Na rozkaz diabła

Czwartek, 24.06.2021
16:00 - Tom i Jerry
18:00 - W jak morderstwo
20:15 - Obecność 3: Na rozkaz diabła

Piątek, 25.06.2021
15:45 - Krudowie 2
17:30 - Szybcy i wściekli 9 - PREMIERA
20:15 - Szybcy i wściekli 9

Sobota, 26.06.2021
15:45 - Krudowie 2: Nowa era
17:30 - Szybcy i wściekli 9
20:15 - Szybcy i wściekli 9



Niedziela, 27.06.2021
15:45 - Krudowie 2: Nowa era
17:30 - Szybcy i wściekli 9
20:15 - Szybcy i wściekli 9

Poniedziałek, 28.06.2021
Kino nieczynne

Wtorek, 29.06.2021
18:15 - Krudowie 2: Nowa era
20:15 - Szybcy i wściekli 9

Środa, 30.06.2021
15:45 - Krudowie 2: Nowa era
17:30 - Szybcy i wściekli 9
20:15 - Szybcy i wściekli 9

Czwartek, 1.07.2021
15:45 - Krudowie 2: Nowa era
17:30 - Szybcy i wściekli 9
20:15 - Szybcy i wściekli 9

OPISY
Druga połowa
Komedia romantyczna/ Polska/ 95min/ od 13 lat
Młoda lekarka Magda spotyka przypadkiem tajemniczego i przystojnego dziennikarza
Mateusza.  Zauroczona nowopoznanym mężczyzną nie  wie,  że nad rodzącym się
uczuciem od początku wisi złe fatum. Sprawy komplikują się bardzo szybko - kiedy
wychodzi na jaw, że Magda jest córką trenera reprezentacji Polski, z którym Mateusz
od  dawna  jest  w  ostrym  konflikcie.  Sytuacji  dodatkowo  nie  ułatwia  fakt,  że
dziewczyna jest także obiektem westchnień gwiazdy futbolu – Jarosława Kota – który
nie cofnie się przed niczym, by zdobyć serce wybranki. Idąc za radą jej przyjaciółki,
piłkarz wdraża w życie spektakularny plan „3 x Z” - i chcąc „Zaskoczyć, Zauroczyć i
Zaimponować” Magdzie, wykorzystuje przy tym nieograniczone środki  finansowe i
ułańską fantazję. Mateusz również będzie chciał przypodobać się dziewczynie, ale w
kompletnie odmiennym stylu. Czy ma jakiekolwiek szanse w miłosnej grze, w której
jeden niespodziewany ruch może postawić go na spalonej pozycji?

Skąd się biorą sny
Animacja, Familijny/ 82min/ B.O.
Spokojne życie Minny komplikuje się, kiedy poznaje swoją przyrodnią siostrę Jenny a
ich  ojciec  postanawia,  że  zamieszkają  wszyscy  w  jednym  domu.  Nieznośna



dziewczynka daje się we znaki, ale Minna nie zamierza jednak dawać za wygraną i
próbuje  zrobić  wszystko,  aby  pozbyć  się  małej  intruzki.  Przypadkowo  pewnej
magicznej  nocy odkrywa niesamowitą krainę, w której  powstają sny. Poznaje tam
zwariowanych konstruktorów, którzy stają się jej przyjaciółmi i uczą ją tajników swojej
pracy. Dzięki nim Minna wpada na genialny pomysł. Planuje stworzyć dla siostry sen,
który wystraszy niesforną dziewczynkę raz na zawsze. Niestety sytuacja wymyka się
spod kontroli. Minna wpada w panikę i decyduje się wkroczyć do zaprojektowanego
przez  siebie  świata  snów,  aby  ruszyć  Jenny  na  ratunek.  Ta  przygoda  przejdzie
wszystkie najśmielsze wyobrażenia!

Godzilla vs Kong
Akcja, Sci-Fi/ USA/ 113min/ od 13 lat
Godzilla vs. Kong ukazuje pojedynek dwóch legendarnych przeciwników w 
spektakularnej batalii, której stawką są następne stulecia zagrożonego świata. Kong i
jego obrońcy podejmują niebezpieczną wyprawę w celu odnalezienia prawdziwego 
domu kolosa. Towarzyszy im Jia, młoda sierota, którą z Kongiem łączy wyjątkowa i 
silna zażyłość. Niespodziewanie na drodze ekspedycji staje wściekła Godzilla, siejąc 
zniszczenie po całym globie. Monumentalne starcie tych dwóch tytanów, 
zaaranżowane przez pozostające w ukryciu siły, jest zaledwie początkiem tajemnicy, 
której rozwiązanie leży głęboko w jądrze Ziemi.

Obecność 3: Na rozkaz diabła
Horror/ USA/ 112min/ od 15 lat
"Obecność  3:  Na  rozkaz  diabła"  to  budząca  grozę  historia  przerażającego
morderstwa  i  nieznanych  złych  mocy.  Wstrząsnęła  ona  nawet  doświadczonymi
badaczami  spraw  paranormalnych  Edem  i  Lorraine  Warrenami.  Ten  jeden  z
najbardziej zdumiewających przypadków w ich karierze zaczyna się od walki o duszę
młodego chłopca. Wkrótce małżeństwo staje w obliczu czegoś, z czym jeszcze nie
miało do czynienia. Dochodzi do bezprecedensowego procesu. Po raz pierwszy w
historii Stanów Zjednoczonych podejrzany o morderstwo broni się, twierdząc, że był
opętany przez demona.

Nomadland
Dramat/ USA/ 108min/ od 15 lat
Fern  (Frances  McDormand)  pakuje  swojego  vana  i  wyrusza  w  drogę  jako
współczesna  nomadka,  po  tym jak  w  wyniku  recesji  straciła  właściwie  cały  swój
dotychczasowy dobytek.  "Nomadland",  trzeci  film fabularny reżyserki  Chloé Zhao,
przedstawia  historię  Lindy May,  Swankie  i  Boba  Wellsa,  prawdziwych  nomadów,
którzy stają się mentorami i towarzyszami Fern podczas jej podróży po rozległym
amerykańskim Zachodzie.

Tom i Jerry
Familijny/ Wielka Brytania/ 101 min/ od 7 lat
Jerry  obiera  sobie  za  mieszkanie  najlepszy hotel  w Nowym Jorku  w  przeddzień
mającego  się  tam  odbyć  "ślubu  stulecia".  Tym  samym  zmusza  zdesperowaną
organizatorkę wesela do zatrudnienia Toma w celu pozbycia się gryzonia. Istna bitwa
między  kotem  a  myszą,  do  której  dochodzi,  może  jednak  zrujnować  jej  karierę,
ceremonię,  a  być  może  nawet  sam  hotel.  Wkrótce  jednak  pojawia  się  jeszcze
większy problem: otóż przeciw całej trójce spiskuje diabolicznie ambitny pracownik.



W jak morderstwo
Kryminał, Komedia obyczajowa/ Polska/ od 15 lat
Magda, która dawno porzuciła karierę na rzecz rodziny, mieszka w podwarszawskiej
Podkowie  Leśnej,  Mieście-Ogrodzie.  Pewnego  wieczoru  przypadkowo  odkrywa  w
parku ciało zamordowanej kobiety. Denatka ma na szyi wisiorek w kształcie litery „W”
– identyczny, jak ten należący do jej dawno zaginionej przyjaciółki, Weroniki. W tle
morderstwa przewijają  się  znane nazwiska biznesmena i  kandydata na senatora.
Oficjalne śledztwo prowadzi komisarz Jacek Sikora, dawny przyjaciel Magdy, kiedyś
w niej zakochany. Ponieważ do tej pory jego największym wyzwaniem byli złodzieje
rowerów, trup w parku zdecydowanie go przerasta. Magda, nałogowa czytelniczka
kryminałów,  rozpoczyna  własne  dochodzenie.  Na  tropie  mordercy  i  rozwikłania
zagadki  ich  ścieżki  przetną  się  wielokrotnie.  Na  horyzoncie  pojawi  się  również
przystojny lekarz weterynarii, z własnymi planami wobec zaniedbywanej przez męża
Magdy,  a  sprawa  tajemniczej  śmierci  wyciągnie  na  światło  dzienne  niejeden
niewygodny sekret mieszkańców uroczego miasteczka.

Szybcy i wściekli 9
Akcja/ USA/ 145min/ od 13lat
Dominic (Vin Diesel) prowadzi spokojne życie z Letty (Michelle Rodriguez) i ze swoim
synem  Brianem.  Jednak  nadal  czyhają  na  niego  różne  niebezpieczeństwa.  Tym
razem Dominic  będzie  musiał  zmierzyć  się  z  duchami  własnej  przeszłości.  Jego
ekipa znów połączy siły, żeby pokonać wroga - doskonałego kierowcę Jacoba Toretto
(John Cena), który jest bratem Dominica skłóconym z nim od wielu lat.

Krudowie 2: Nowa era
Animacja, Komedia/ USA/ 95 min
Krudowie potrzebują nowego miejsca do życia.  Tak więc pierwsza prehistoryczna
rodzina wyrusza w świat w poszukiwaniu bezpieczniejszego miejsca, które można by
nazwać domem. Kiedy odkrywają idylliczny raj  otoczony murem, raj  który spełnia
wszystkie ich potrzeby,  myślą, że ich problemy zostały rozwiązane… z wyjątkiem
jednej  rzeczy.  Mieszka  tam  już  inna  rodzina:  Bettermanowie.


