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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.
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Aktualne informacje dotyczące repertuaru dostępne są na stronie 
www.lck-fregata.pl

Piątek, 31.01.2020
18:00 - Śnieżka i Fantastyczna Siódemka
20:00 - 1917

Sobota, 01.02.2020
16:00 - Śnieżka i Fantastyczna Siódemka
17:45 - 1917
20:00 - 1917

Niedziela, 02.02.2020
16:00 - Śnieżka i Fantastyczna Siódemka
17:45 - 1917
20:00 - 1917

Poniedziałek, 03.02.2020
Kino nieczynne

Wtorek, 04.02.2020
16:00 - Śnieżka i Fantastyczna Siódemka
17:45 - Na noże
20:00 - 1917

Środa, 05.02.2020
16:00 - Śnieżka i Fantastyczna Siódemka
17:45 - Na noże
20:00 - 1917

Czwartek, 06.02.2020
16:00 - Śnieżka i Fantastyczna Siódemka
17:45 - Na noże
20:00 - 1917

http://www.lck-fregata.pl/
http://www.lck-fregata.pl/
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Piątek, 07.02.2020
16:00 - Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) -
PREMIERA
18:00 - 365 dni - PREMIERA
20:15 - 365 dni

Sobota, 08.02.2020
14:15 - Śnieżka i Fantastyczna Siódemka
16:00 - Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)
18:00 - 365 dni 
20:15 - 365 dni

Niedziela, 09.02.2020
13:15 - Śnieżka i Fantastyczna Siódemka
15:00 - Z miłości do Joey - wstęp wolny
18:00 - 365 dni 
20:15 - 365 dni

Poniedziałek, 10.02.2020
19:00 - Koncert Andre Rieu, czyli 70 lat młodości

Wtorek, 11.02.2020
18:00 - Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)
20:00  - 365 dni

Środa, 12.02.2020
18:00 - Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)
20:00 - 365 dni

Czwartek, 13.02.2020
18:00 - Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)
20:00 - 365 dni

Piątek, 14.02.2020
14:15 - Gang zwierzaków
16:00 - Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)
18:00 - 365 dni 
20:15 - 365 dni



Sobota, 15.02.2020
14:15 - Gang zwierzaków
16:00 - Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)
18:00 - 365 dni 
20:15 - 365 dni

Niedziela, 16.02.2020
14:15 - Gang zwierzaków
16:00 - Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)
18:00 - 365 dni 
20:15 - 365 dni

Poniedziałek, 17.02.2020
Kino nieczynne

Wtorek, 18.02.2020
16:15  - Gang zwierzaków
18:00 - Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)
20:00  - 365 dni

Środa, 19.02.2020
16:15  - Gang zwierzaków
18:00 - Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)
20:00  - 365 dni

Czwartek, 20.02.2020
Kino nieczynne

Piątek, 21.02.2020
16:00 - Gang zwierzaków
17:45 - Bad boy 
20:15 - Bad boy

Sobota, 22.02.2020
13:45 - Gang zwierzaków
15:30 - 1917
17:45 - Bad boy 
20:15 - Bad boy



Niedziela, 23.02.2020
16:00 - Piaf 2 - Koncert
19:30 - Bad boy

Poniedziałek, 24.02.2020
Kino nieczynne

Wtorek, 25.02.2020
18:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy - Kraina miodu

Środa, 26.02.2020
18:00 - Gang zwierzaków
20:00 - Bad boy

Czwartek, 27.02.2020
18:00 - Gang zwierzaków
20:00 - Bad boy

Niedziela, 01.03.2020
16:00 - Kabaret pod Wyrwigroszem

OPISY
1917
Dramat wojenny/ USA, Wielka Brytania/ 119min/ od 15 lat
Dwaj brytyjscy szeregowcy Schofield i Perry, u schyłku Pierwszej Wojny Światowej
otrzymują  ogromnie  ryzykowną  misję,  od  której  powodzenia  zależy  życie  ich
towarzyszy. Muszą przedrzeć się za linię wroga i przekazać rozkaz odwołujący atak,
który w świetle nowych informacji nie ma najmniejszych szans powodzenia. Jeśli nie
uda się wypełnić misji, niechybna śmierć czeka ponad 1600 żołnierzy, a wśród nich
brata Schofielda.

Na noże
Komedia kryminalna, Dramat/ USA/ 130min/ od 12 lat
Nestor  rodu,  popularny  pisarz  Harlan  Thrombey  (Christopher  Plummer),  zostaje
znaleziony martwy na terenie swojej posiadłości. Chociaż miał liczną rodzinę, u jego
boku zazwyczaj  czuwała tylko pielęgniarka, a zarazem oddana przyjaciółka Marta
(Ana de Armas). Kiedy dzieci i wnuczęta dowiadują się o śmierci, zjeżdżają się do
domu  w  oczekiwaniu  na  odczytanie  testamentu.  Wiedzą  tylko,  że  niedawno
staruszek zmienił  swoją ostatnią  wolę oraz że pod koniec życia  odbył  poważną i
zazwyczaj nieprzyjemną rozmowę z każdym ze swoich dzieci. Okazuje się więc, że
wszyscy  obecni  mogli  mieć  motyw,  każdemu  w  pewnym  sensie  opłacało  się
wyeliminować  nieprzewidywalnego  ojca.  Na  miejscu  pojawiają  się  detektywi  i



osobliwy  konsultant  Benoit  Blanc  (Daniel  Craig),  którzy  powolutku,  metodycznie
rozwiązują poszczególne wątki zawiłej intrygi.

Śnieżka i Fantastyczna Siódemka
Animacja, komedia, fantasy/ Korea Południowa/ 92 min/ b.o.
Pamiętacie jak wygląda Królewna Śnieżka? To teraz o niej  zapomnijcie,  bo w tej
bajce  na  początku  wygląda  nieco…  inaczej.  Jest  po  prostu  troszeczkę  niższa  i
okrąglejsza  niż  zazwyczaj.  Jednak,  kiedy  przypadkowo  w  jej  ręce  wpada  para
magicznych pantofelków, za ich sprawą dziewczyna zmienia się nie do poznania i
przybiera  postać  klasycznej  królewny,  jaką  dobrze  znacie.  Wkrótce  poznaje
zawadiacką bandę siedmiu krasnoludków. Ona jeszcze tego nie wie – ale każdy z
miniaturowych dżentelmenów to tak naprawdę książę, na którego rzucono podstępny
czar.  Jeżeli  któryś  z nich chce odzyskać dawną postać przystojnego młodzieńca,
musi  zostać  pocałowany przez  najpiękniejszą  kobietę  na  świecie.  Kiedy w  życiu
siedmiu krasnoludków pojawia się pełna uroku Śnieżka w czerwonych pantofelkach,
każdy zaczyna zabiegać o jej względy i obowiązkowego całusa. Jednak czyha na
nich  ogromne niebezpieczeństwo.  Oto  zła  macocha królewny za  pomocą czarów
pragnie odzyskać swoją młodość.  Skrywającą swój  sekret  Śnieżkę i  wymyślające
coraz  to  nowe  zaloty  krasnoludki  czeka  wielka  przygoda.  Wkrótce  wszyscy
przekonają się, że prawdziwe piękno to rzecz bezwzględna, jeśli patrzy się sercem!

365 dni
Erotyczny/ Polska/ 116min/ od 18 lat
Massimo  Torricelli  to  młody,  przystojny  i  niebezpieczny  szef  sycylijskiej  rodziny
mafijnej. Po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura
Biel jest dyrektorką sprzedaży w luksusowym hotelu. Odnosi sukcesy zawodowe, ale
w życiu  prywatnym  brakuje  jej  namiętności.  Podejmuje  ostatnią  próbę  ratowania
związku. Razem z partnerem i przyjaciółmi leci na Sycylię. Laura nie spodziewa się,
że na jej drodze stanie Massimo - najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który
porwie ją, uwięzi i da 365 dni na... pokochanie go. 
Ptaki nocy ( i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)
Akcja, Sci- Fi/ USA/ 110 min/ od 15 lat
A znacie to o policjantce, kanarku, wariatce i  mafijnej księżniczce? "Ptaki Nocy (i
fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)" to pokręcona historia, opowiadana
przez samą Harley w stylu, w jakim tylko ona może ją opowiedzieć. Kiedy najbardziej
narcystyczny z bandziorów Gotham, Roman Sionis, i jego oddana prawa ręka Zsasz
biorą na cel  niejaką Cass, w poszukiwania dziewczyny angażuje się całe miasto.
Nieprawdopodobny zbieg  okoliczności  krzyżuje  drogi  Harley,  Łowczyni,  Czarnego
Kanarka i Renee Montoyi. Cztery diametralnie różniące się kobiety nie mają wyjścia.
Muszą współpracować, żeby pokonać Romana.

Z miłości do Joey
Dokumentalny/ USA/ 90min/ od 12 lat
Joey i Rory to jeden z najpopularniejszych duetów country i muzyki chrześcijańskiej
w Stanach Zjednoczonych,  prywatnie  – szczęśliwe małżeństwo.  Życiową sielankę
przerywa wiadomość o śmiertelnej chorobie. Myliłby się jednak ten, kto uznałby, że w
tym miejscu opowieści zaczyna się dramat i czekają nas już tylko łzy rozpaczy...

Gang zwierzaków
Animacja, Komedia/ Niemcy, Chiny/ 89min/ b.o.



Gdy w Robopolis mieście przyszłości władzę przejmują zbuntowane roboty, ludzie
muszą natychmiast opuścić miasto. Grupa rozpieszczonych, przyzwyczajonych do
luksusów zwierzaków domowych z elegancką kotką Bellą na czele, nie bardzo umie
radzić sobie bez swoich opiekunów.  Co innego bezpański  pies Roger.  On jest w
siódmym  niebie.  Zna  ulice  jak  własną  kieszeń  i  bez  nadzoru  ludzi  łatwo  potrafi
zdobyć smaczne kąski  i  wywieść w pole mechanicznych stróżów prawa. Wkrótce
jednak nawet on zaczyna tęsknić za ludźmi, bo roboty zaczynają się coraz bardziej
panoszyć i planują zburzenie całego miasta. Roger, jego przyjaciel Bob czyli robot o
gołębim sercu oraz Bella i  jej  zadzierający nosa kompani,  muszą połączyć siły w
walce  o  swoje  domy,  miasto,  może  nawet  cały  świat,  a  przy  okazji  o  swoich
kochanych opiekunów.

Bad boy
Sensacyjny/ Polska/ 135min/ od 16 lat
Kiedy  w  grę  wchodzi  kobieta,  nawet  więzy  krwi  przestają  mieć  jakiekolwiek
znaczenie. Przekonają się o tym dwaj bracia, których ścieżki życiowe rozeszły się
dawno temu. Starszy Piotr (Maciej Stuhr) został policjantem, dla młodszego Pawła
(Antoni Królikowski)  napady, kradzieże i  narkotyki  to styl  życia i  chleb powszedni.
Jednak  bezkarność  mężczyzny,  uwikłanego  w  przynależność  do  kibicowskiego
gangu Twardego (Piotr Stramowski) kończy się, kiedy za sprawą donosu ląduje w
więzieniu.  Piotr,  doświadczony glina,  postanawia  wyciągnąć brata  z  celi,  w czym
wspiera  go  nowa  dziewczyna  Ola  (Katarzyna  Zawadzka),  adwokat  znajdującą
paragrafy na najtrudniejsze przypadki. Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje
serię obfitujących w zwroty akcji  wydarzeń. Paweł,  wykorzystując nadarzające się
okazje, próbuje przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście. Nie
dostrzega  jednak,  że  od  dawna  jest  na  celowniku  tajnej  sekcji  policyjnej,
prowadzonej  przez  Adama  (Andrzej  Grabowski)  i  prokurator  Annę  (Małgorzata
Kożuchowska). Tymczasem zauroczona Pawłem Ola, coraz bardziej angażuje się w
fascynującą znajomość i związane z nią nielegalne interesy. Wkrótce będzie musiała
wybierać między lojalnością wobec Piotra, a rodzącym się uczuciem do jego brata.

Kraina miodu
Dokumentalny/ Macedonia/ 87min/ od 15 lat
50-letnia Hatidze mieszka z chorą matką w opustoszałej macedońskiej wiosce bez
dróg,  prądu  i  bieżącej  wody.  Hoduje  pszczoły  i  jest  ostatnią  z  linii  niezależnych
pszczelarzy, którzy sprzedają miód w małych partiach. Handluje nim w najbliższym
mieście,  oddalonym  od  jej  domu  o  cztery  godziny  drogi.  Codziennie  chodzi  po
zboczu  wzgórza,  aby sprawdzić  swoje  ule.  Kocha  pszczoły,  zaklina  je  śpiewem,
delikatnie  manewrując  plastrami  miodu  bez  kombinezonu,  siatki  na  twarzy  lub
rękawiczek. Żyje tradycyjnie, w zgodzie z naturą. Jednak pewnego dnia do jej okolicy
wprowadza się wielodzietna rodzina. W jej życie wkradają się wrzeszczące dzieci,
ryczące  krowy  i  silniki.
Nowi sąsiedzi również hodują pszczoły, ale traktują miód i pszczoły zgoła inaczej.
Tradycję zastępuje twardy biznes i maksymalna eksploatacja. Hatidze czuje, że to,
czego  nie  da  się  zmienić,  należy  zaakceptować.  Jednak  nowi  przybysze  mogą
poważnie  zagrozić  jej  życiu  oraz  ulom,  które  posiada.  Film  ukazuje  zanikającą
tradycję  szacunku  do  pszczół  i  traktowania  ich  jak  partnerów,  a  nie  poddanych
człowiekowi niewolników produkujących miód.


