Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” – REPERTUAR LUTY 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, 19.02.2021
18:00 - Scobby-Doo!
20:00 - Mayday
Sobota, 20.02.2021
15:45 - Scobby-Doo!
17:45 - Skłodowska
20:00 - Jak zostać gwiazdą
Niedziela, 21.02.2021
15:00 - Scobby-Doo!
17:00 - Jak poślubić milionera
19:15 - Palm springs
Poniedziałek, 22.02.2021
Kino nieczynne
Wtorek, 23.02.2021
17:45 - Skłodowska
20:00 - 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy
Środa, 24.02.2021
18:00 - Tarapaty 2
20:00 - Na rauszu
Czwartek, 25.02.2021
18:00 - Czyściec
20:00 - Mayday
OPISY

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. Ryzyko, że któraś z jego
ukochanych dowie się o podwójnym związku wzrasta dramatycznie, a bohaterowi nie
starcza już wymówek, aby ukryć prawdę. Na szczęście z pomocą przychodzi mu
znajomy Staszek (Adam Woronowicz). Lawina zdarzeń, pomyłek i zwrotów akcji
przerosną ich wielokrotnie… a to dopiero początek. Każde wymyślone na poczekaniu
męskie kłamstewko będzie miało kolosalne skutki!
Scooby-Doo!
Animacja, Komedia, Przygodowy/ USA/ 94min
W pierwszej kinowej animacji ze Scooby-Doo w roli głównej poznamy nowe wątki,
dotyczące pochodzenia uroczego psiaka. Zobaczymy też najbardziej zawiłe śledztwo
w historii Tajemniczej Spółki. "Scooby-Doo!" pokazuje początki wieloletniej przyjaźni
Scooby’ego i Kudłatego. Dowiemy się, jak wspólnie z Fredem, Velmą i Daphne
założyli oni słynną Tajemniczą Spółkę. Teraz, po setkach śledztw i przygód, Scooby i
jego gang stają w obliczu największego i najtrudniejszego wyzwania. Ktoś chce
uwolnić psa z zaświatów, Cerbera. Młodzi detektywi starają się powstrzymać
globalną "apsokalipsę". Jednocześnie odkrywają sekrety z przeszłości Scooby’ego i
poznają jego przeznaczenie – wspanialsze, niż ktokolwiek sobie wyobrażał.
Na rauszu
Dramat/Komedia/Dania/115m/od 15
Opowiada historię grupy przyjaciół, nauczycieli szkoły średniej, zainspirowanych
teorią, że skromna dawka alkoholu pozwala otworzyć się na świat i lepiej w nim
funkcjonować.Nie przewidują jednak skutków, jakie pociągnie za sobą długotrwałe
utrzymywanie stałego poziomu promili we krwi przez cały dzień, również w pracy.
Jak zostać gwiazdą
Komedia obyczajowa/ Polska/ 120min/ od 13 lat
Kontrowersyjny program telewizyjny „Music Race” poszukuje muzycznych talentów
na terenie całej Polski. O tym, przed kim otworzą się wszystkie drzwi, a komu na
głowie wyląduje kubeł zimnej wody, zdecyduje wyjątkowe jury: niegdyś popularny
piosenkarz Olo (Maciej Zakościelny), królowa social mediów Ewa (Julia Kamińska) i
grająca samą siebie pierwsza dama polskiego jazzu – Urszula Dudziak. Na castingu,
który odbywa się w rodzinnej miejscowości Ola, dochodzi do awantury. Doprowadza
do niej Ostra (Katarzyna Sawczuk) – zbuntowana nastolatka, oburzona arogancją
jurora, który lekceważąco zachowuje się wobec matki dziewczyny (Anita
Sokołowksa). Skandal jest na rękę producentowi (Tomasz Karolak), który decyduje o
zakwalifikowaniu Ostrej do dalszego etapu show. Wkrótce okaże się, że oprócz
wybuchowego temperamentu, dziewczyna dysponuje także niesamowitym głosem.
Sukces ma jednak swoją cenę, a popularność nie jest tak przyjemna, jak może się
wydawać. Przed nastolatką prawdziwy pojedynek i próba charakteru – młodej

gwieździe przyjdzie zmierzyć się z konkurentami na scenie i bezwzględnym światem
show biznesu, ale przede wszystkim z własnymi emocjami.
Palm Springs
Komedia/USA/90m/od 15
Beztroski Nyles (Andy Samberg) i zadeklarowana singielka Sarah (Cristin Milioti)
poznają się na weselu w Palm Springs. Sztywna impreza niespodziewanie odsłania
swój wybuchowy potencjał, kiedy okazuje się, że oboje zostali uwięzieni w pętli
czasowej i w kółko przeżywają ten sam dzień. W sytuacji na pierwszy rzut oka
beznadziejnej, Nyles i Sarah odkryją, jakie możliwości daje całkowita wolność.
Wspólnie zrealizują najbardziej szalone pomysły, by przy okazji przeżyć najbardziej
odjechany romans wszech czasów.
25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy
Dramat, Sensacyjny/ Polska/ od 15 lat/ 116min
Dramat sensacyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach, którymi żyła cała Polska.
Przedstawia życie Tomasza Komendy - młodego mężczyzny niesłusznie skazanego
na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. Po 18 latach odsiadki na jego
drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, którzy postanowili odkryć prawdę stojącą
za zagadkową sprawą zatrzymanego. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia
odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć?
Dlaczego niewinny człowiek musiał aż tyle lat czekać w celi na sprawiedliwość?
Tarapaty 2
Familijny/Przygodowy/Polska/87m/od 6
Kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika perła kolekcji – "Plaża w Pourville"
Claude'a Moneta, a o kradzież zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki – dzieci
muszą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdziwego złodzieja. Zgrany duet
rozpoczyna śledztwo, ale na horyzoncie pojawia się Felka, zwariowana 12-latka, a
razem z nią kłopoty. Opowieść o zazdrości i zaufaniu przeplata się z rozwiązywaniem
zagadki kryminalnej.
Skłodowska
Biograficzny, Dramat/ Wielka Brytania/ 103min
Młoda, ambitna Maria Skłodowska przybywa do Francji, by na słynnej Sorbonie
podjąć studia, które są jej wielkim marzeniem, a już wkrótce przyniosą przełom nie
tylko w życiu młodej kobiety, ale całego świata. Początki jednak są trudne. Nikt nie
traktuje poważnie naukowych planów i teorii, które snuje młoda Maria. Mężczyźni
zazdrośnie strzegą wstępu na najwyższe szczeble naukowej kariery. Jednak geniusz,
upór i odwaga Skłodowskiej wkrótce zaczną kruszyć ten opór. A niezwykłe odkrycia,
których dokona wraz z mężem Piotrem Curie przyniosą jej zasłużone miejsce w
naukowym panteonie.
Czyściec
Religijny, Dramat/ Polska/ 94min
W czasie wizyty u znajomych, Fulla Horak (Małgorzata Kożuchowska) poznaje
kobietę, której niezachwiana wiara w Boga robi na wszystkich ogromne wrażenie.
Spotkanie to odciska piętno na Fulli i zmusza ją do duchowych poszukiwań i powrotu
do wartości, które odrzuciła przed laty. Pewnej nocy, pogrążona w modlitwie Fulla
doświadcza objawienia. Ukazuje się jej Magdalena Zofia Barat – zmarła 70 lat

wcześniej założycielka zgromadzenia Najświętszego Serca. To pierwsza z dusz
Świętych Opiekunów, które będą nawiedzać mistyczkę. Kolejne, w tym Jana Bosko,
Teresy od Dzieciątka Jezus czy Joanny d’Arc, odkryją przed kobietą niezwykłą
wiedzę na temat nieba, piekła i czyśćca. Wszystkie te doświadczenia Fulla opisze w
swojej książce „Piękna Pani” w rozdziale „Zaświaty”. A zawarta w niej mądrość
wykroczy poza czas i przestrzeń, łącząc w jedno duchowe doświadczenia Fulli oraz
objawienia świętego Ojca Pio, błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego i
świętej Faustyny Kowalskiej.
Jak poślubić milionera?
Komedia romantyczna/ Polska/ 95min/ od 13 lat
„Jak poślubić milionera” to komediowy przewodnik dla wszystkich, którzy marzą o
szczęśliwych związkach. Główni bohaterowie filmu zamiast czekać, aż ślepy los
ześle im upragnioną miłość, biorą sprawy w swoje ręce i zapisują się na kurs
gwarantujący znalezienie drugiej połówki. Oczywiście, jeśli przy okazji okaże się, że
wybranek serca jest milionerem, nikt nie będzie przecież składać reklamacji. Czy
faktycznie istnieją sprawdzone metody uwodzenia, które działają na wszystkich
mężczyzn? Co można, a czego absolutnie nie wolno robić na pierwszej randce? Jak
znaleźć miłość i nie zepsuć wszystkiego w jeden dzień?

