
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”– REPERTUAR LIPIEC 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. 

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

Niedziela, 01.07.2018
16:15 - Odlotowy nielot
17:30 - Jurassic World: Upadłe królestwo (2D dubbing)

20:00 - Jurassic World: Upadłe królestwo (3D napisy)

Poniedziałek, 2.07.2018
Kino nieczynne

Wtorek, 3.07.2018
16:15 - Odlotowy nielot
17:30 - Jurassic World: Upadłe królestwo (2D dubbing)

20:00 - Jurassic World: Upadłe królestwo (3D napisy)

Środa, 4.07.2018
16:15 - Odlotowy nielot
17:30 - Jurassic World: Upadłe królestwo (2D dubbing)

20:00 - Jurassic World: Upadłe królestwo (3D napisy)

Czwartek, 5.07.2018
16:15 - Odlotowy nielot
17:30 - Jurassic World: Upadłe królestwo (2D dubbing)

20:00 - Jurassic World: Upadłe królestwo (3D napisy)

Piątek, 06.07.2018
16:15 - Uprowadzona księżniczka
18:00 - 41 dni nadziei - PREMIERA
20:00 - Ocean’s 8

Sobota, 07.07.2018
14:30 - Uprowadzona księżniczka
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16:15 - Uprowadzona księżniczka
18:00 - 41 dni nadziei 
20:00 - Ocean’s 8

Niedziela, 08.07.2018
14:30 - Uprowadzona księżniczka
16:15 - Uprowadzona księżniczka
18:00 - 41 dni nadziei 
20:00 - Ocean’s 8

Poniedziałek, 09.07.2018
Kino nieczynne

Wtorek, 10.07.2018
16:15 - Uprowadzona księżniczka
18:00 - 41 dni nadziei 
20:00 - Ocean’s 8

Środa, 11.07.2018
16:15 - Uprowadzona księżniczka
18:00 - 41 dni nadziei 
20:00 - Ocean’s 8

Czwartek, 12.07.2018
16:15 - Uprowadzona księżniczka
18:00 - 41 dni nadziei 
20:00 - Ocean’s 8

Piątek, 13.07.2018
15:00 - Iniemamocni 2 (2D) - PREMIERA
17:30 - Iniemamocni 2 (3D)
20:00 - Dziedzictwo. Hereditary

Sobota, 14.07.2018
15:00 - Iniemamocni 2 (2D) 
17:30 - Iniemamocni 2 (3D)
20:00 - Dziedzictwo. Hereditary

Niedziela, 15.07.2018
15:00 - Iniemamocni 2 (2D) 



17:30 - Iniemamocni 2 (3D)
20:00 - Dziedzictwo. Hereditary

Poniedziałek, 16.07.2018
Kino nieczynne

Wtorek, 17.07.2018
15:00 - Iniemamocni 2 (2D) 
17:30 - Iniemamocni 2 (3D)
20:00 - Dziedzictwo. Hereditary

Środa, 18.07.2018
15:00 - Iniemamocni 2 (2D) 
17:30 - Iniemamocni 2 (3D)
20:00 - Dziedzictwo. Hereditary

Czwartek, 19.07.2018
15:00 - Iniemamocni 2 (2D) 
17:30 - Iniemamocni 2 (3D)
20:00 - Dziedzictwo. Hereditary

Piątek, 20.07.2018
15:00 - Iniemamocni 2 (3D) 
17:30 - Iniemamocni 2 (2D)
20:00 - Sicario 2. Soldado - PREMIERA

Sobota, 21.07.2018
15:00 - Iniemamocni 2 (3D) 
17:30 - Iniemamocni 2 (2D)
20:00 - Sicario 2. Soldado 

Niedziela, 22.07.2018
15:00 - Iniemamocni 2 (3D) 
17:30 - Iniemamocni 2 (2D)
20:00 - Sicario 2. Soldado

Poniedziałek, 23.07.2018
Kino nieczynne

Wtorek, 24.07.2018



15:00 - Iniemamocni 2 (3D) 
17:30 - Iniemamocni 2 (2D)
20:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy: „120 uderzeń serca”

Środa, 25.07.2018
15:00 - Iniemamocni 2 (3D) 
17:30 - Iniemamocni 2 (2D)
20:00 - Sicario 2. Soldado

Czwartek, 26.07.2018
15:00 - Iniemamocni 2 (3D) 
17:30 - Iniemamocni 2 (2D)
20:00 - Sicario 2. Soldado

Piątek, 27.07.2018
18:00 - Co w trawie piszczy
20:00 - Berek

Sobota, 28.07.2018
18:00 - Co w trawie piszczy
20:00 - Berek

Niedziela, 29.07.2018
18:00 - Co w trawie piszczy
20:00 - Berek

Poniedziałek, 30.07.2018
Kino nieczynne

Wtorek, 31.07.2018
18:00 - Co w trawie piszczy
20:00 - Berek

Środa, 01.08.2018
18:00 - Co w trawie piszczy
20:00 - Berek

Czwartek, 02.08.2018 
18:00 - Co w trawie piszczy
20:00 - Berek



OPISY

Odlotowy Nielot

Animacja/ Belgia, Islandia/ 80 min

Podczas nauki fruwania ptaszek Ploey zostaje uprowadzony przez wiejskiego kocura. Aby
przeżyć musi dotrzeć do Rajskiej Doliny, a następnie podjąć ważną życiową decyzję.

Jurassic World: Upadłe królestwo

Przygodowy, Sci-Fi/ Hiszpania, USA/ 128 min

Minęły cztery lata, od kiedy luksusowy park rozrywki Jurassic World został zdewastowany
przez dinozaury i zamknięty. Isla Nublar jest dziś opuszczona przez ludzi, a dinozaury, które
przetrwały, próbują poradzić sobie w dżungli same. Kiedy uśpiony dotąd wulkan budzi się do
życia, Owen (Chris Pratt) i Claire (Bryce Dallas Howard) za wszelką cenę chcą uratować
pozostałe  przy  życiu  stwory.  Owen próbuje  odnaleźć  Blue,  zaginionego  raptora,  którego
wychował, dla Claire ocaleniedinozaurów staje się najważniejszą misją. Kiedy przybywają na
wyspę, wulkan zaczyna już wyrzucać z siebie deszcz lawy; Claire i Owen odkrywają spisek
mający przywrócić Ziemię do stanu, którego nie widzieliśmy od czasów prehistorycznych.

Uprowadzona księżniczka

Animacja, Fantasy, Komedia/ Ukraina/ 85min

Remik  i  Miłka  są dla  siebie  stworzeni.  Od pierwszej  chwili  wiedzą,  że  nic  nie  może ich
rozdzielić, nawet fakt, że ona jest księżniczką, a on skromnym wędrowcem. Ich szczęście
szybko  jednak  zmąci  podstępny  plan  złego  czarownika,  który  pragnąc  zdobyć
nieśmiertelność  porywa  Miłkę.  Wierzy,  że  pomoże  mu  ona  w  pewnym  czarnoksięskim
magicznym rytuale. Remik wraz z kompanią zwariowanych zwierzaków, rusza ukochanej z
odsieczą. Czeka go długa droga pełna niebezpieczeństw, naszpikowana czarami, pułapkami
i setką kłopotów. 

41 dni nadziei

Dramat/ USA/ 96 min

Tami  i  Richard,  dwoje  szaleńczo  zakochanych  młodych  żeglarzy  wyrusza  w  rejs  przez
Pacyfik  do odległej  o tysiące kilometrów Kalifornii.  Nie mają pojęcia,  że płyną wprost  na
spotkanie jednego z największych huraganów w historii. Ich jacht w starciu z żywiołem nie
ma żadnych szans. Cudem udaje im się ocaleć, ale łódź jest w ruinie, a ciężko ranny Richard
nie jest w stanie żeglować. Tami nie mogąc liczyć na pomoc z zewnątrz, musi znaleźć w
sobie  siłę,  by  na  pokładzie  roztrzaskanego  jachtu  przepłynąć  ocean  i  ocalić  mężczyznę
swojego życia.



Ocean’s 8

Komedia kryminalna/ USA/ 110min

Pięć  lat,  osiem  miesięcy,  12  dni...  Dokładnie  tyle  czasu  zajęło  Debbie  Ocean  (Sandra
Bullock) zaplanowanie największego skoku w jej życiu. Do jego realizacji potrzebuje pomocy
najlepszych specjalistów w swoim fachu. Szczególnie swojej  wspólniczki  Lou Miller  (Cate
Blanchett). W ekipie najlepszych z najlepszych znalazły się: jubilerka Amita (mindy Kaling) i
oszustka  uliczna  Constance  (Awkwafina).  Dołączyły  do  nich  paserka  Tammy  (Sarah
Paulson),  hakerka  Nine  Ball  (Rihanna)  oraz  projektantka  mody  Rose  (Helena  Bonham
Carter). Cel to warty około 150 milionów dolarów diamentowy naszyjnik. Podczas imprezy
roku — Gala Met, będzie go miała na sobie światowej sławy aktorka Daphne Kluger (Anne
Hatheway). Plan wygląda perfekcyjnie, jednak nie ma w nim miejsca na najdrobniejszy błąd.
Zwłaszcza  jeśli  dziewczyny  chcą  niepostrzeżenie  wynieść  z  gali  diamenty  warte  150
milionów dolarów… i to na oczach wszystkich zebranych.

Iniemamocni 2

Animacja, Przygodowy/ USA/ 125min

W rodzinie  Iniemamocnych  przyszła  kolej  na  zmiany!  Podczas  gdy Helen  rozwija  swoją
karierę  zawodową,  jej  mąż  Bob  zostaje  w  domu  z  dziećmi  realizując  się  w  zaciszu
domowych  pieleszy.  Ta  nowa  sytuacja  jest  trudna  dla  wszystkich,  a  pączkujące
nadprzyrodzone  zdolności  małego  Jack-Jacka  nie  czynią  jej  łatwiejszą.  Kiedy  kolejny
szwarccharakter planuje genialny i niebezpieczny spisek, cała rodzina Iniemamocnych musi
ponownie zjednoczyć siły, aby stawić czoła nowemu wyzwaniu. Łatwiej powiedzieć, trudniej
zrobić – nawet dla Iniemamocnych. 

Dziedzictwo. Hereditary

Horror, Dramat/ USA/ 126min

Śmierć  Ellen,  seniorki  rodziny  Grahamów,  nie  mogła  być  dla  nikogo  zaskoczeniem.
Natomiast to co nastąpiło po niej, dla wszystkich było szokiem. Rodzina Annie, córki Ellen,
wkrótce po pogrzebie zaczyna doświadczać niepokojących zjawisk. Początkowo tłumaczy je
sobie żałobą i przemęczeniem, ale wkrótce zdarzenia przybierają tak tragiczny i potworny
obrót, że jasnym staje się, iż na rodzinie Grahamów ciąży mroczne dziedzictwo. Co takiego
wydarzyło się w życiu Ellen, że teraz zapłacić musi za to jej rodzina? Odkrycie tej prawdy
nikomu nie przyniesie spokoju…

Sicario 2. Soldado

Akcja, Dramat / USA, Włochy/ 122min



Matt i Alejandro powracają na pogranicze amerykańsko - meksykańskie, by dopaść Carlosa
Reyesa, narkotykowego  barona, który trudni się także przemytem broni dla terrorystów. 

120 uderzeń serca

Dramat/ Francja/ 135min

W filmie Campillo euforia spotyka rozpacz, a przyspieszone bicie serca przypomina tykanie
odliczającego  czas  zegara.  Bo  o  wyścig  z  czasem  tu  chodzi:  mamy  wczesne  lata  90.,
epidemia  AIDS  zbiera  we  Francji  swoje  żniwo  przy  cichej  zgodzie  rządu  i  koncernów
farmaceutycznych.  Zmowę  milczenia  wokół  choroby  akcjami,  marszami,  happeningami
starają się przerwać aktywiści z paryskiego ACT UP.

Co w trawie piszczy

Animacja, Komedia, Przygodowy/ Francja, Luksemburg/ 88min

Pasikonik Tonik jest prawdziwym włóczykijem. Przemierza świat w podskokach, nigdzie nie
zagrzewając  dłużej  miejsca.  Pewnego  dnia  trafia  na  łąkę  tak  piękną,  że  postanawia
zatrzymać  się  tu  na  dłużej.  Szczególnie,  że  wpadła  mu w  oko  urocza  i  dobra  Królowa
Pszczół  Margerytka.  Zakochany polny konik  gotów jest  na wszystko,  by mieszkańcy łąki
uznali go za dobrego kumpla, a nawet przyjaciela. Niestety nie znając jeszcze miejscowych
„układów”  daje  się  omotać  podstępnej  osie  i  zamiast  stać  się  przyjacielem,  mimo  woli
zasłuży na miano wroga łąki. Tonik jednak nie daje się za czułki wodzić i zamiast się poddać
i  zwiać  w  świat,  postanawia  naprawić  swe  błędy,  obronić  łąkę  przed  armią  szerszeni  i
zasłużyć na serce królowej.

Berek

Komedia/ USA/ 90min

Piątka lubiących rywalizację przyjaciół spotyka się co roku, aby przez miesiąc grać w berka,
w którym wszystkie chwyty są dozwolone. Bawią się w ten sposób od pierwszej klasy. Teraz
ryzykują własną głową, pracą i związkami, aby wyeliminować pozostałych uczestników z gry,
wykrzykując  „berek!”.  W  tym  roku  gra  zbiega  się  w  czasie  z  weselem  jedynego
niepokonanego gracza, co wreszcie powinno uczynić go łatwym celem. Jednak on wie, na co
się zanosi... i jest przygotowany.


