
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” - REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2019
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

Wtorek, 01.10.2019
17:45 - Ból i blask
20:00 - Legiony

Środa, 02.10.2019
17:45 - Ból i blask
20:00 - Legiony

Czwartek, 03.10.2019
17:45 - Ból i blask
20:00 - Legiony

Piątek, 04.10.2019
16:00 - Angry Birds Film 2
18:00 - Angry Birds Film 2
20:00 - Joker

Sobota, 05.10.2019
16:00 - Angry Birds Film 2
18:00 - Angry Birds Film 2
20:00 - Joker

Niedziela, 06.10.2019
16:00 - Angry Birds Film 2
18:00 - Angry Birds Film 2
20:00 - Joker

Poniedziałek, 07.10.2019
Kino nieczynne

Wtorek, 08.10.2019
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16:00 - Angry Birds Film 2
18:00 - Angry Birds Film 2
20:00 - Joker

Środa, 09.10.2019
16:00 - Angry Birds Film 2
18:00 - Angry Birds Film 2
20:00 - Joker

Czwartek, 10.10.2019
16:00 - Angry Birds Film 2
18:00 - Angry Birds Film 2
20:00 - Joker

Piątek, 11.10.2019
16:00 - Angry Birds Film 2
18:00 - Piłsudski
20:00 - Joker

Sobota, 12.10.2019
14:00 - Angry Birds Film 2
16:00 - Angry Birds Film 2
18:00 - Piłsudski
20:00 - Joker

Niedziela, 13.10.2019
14:00 - Angry Birds Film 2
16:00 - Angry Birds Film 2
18:00 - Piłsudski
20:00 - Joker

Poniedziałek, 14.10.2019
Kino nieczynne

Wtorek, 15.10.2019
18:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy - „Parasite”

Środa, 16.10.2019
16:00 - Angry Birds Film 2



18:00 - Piłsudski
20:00 - Joker

Czwartek, 17.10.2019
16:00 - Angry Birds Film 2
18:00 - Piłsudski
20:00 - Joker

Piątek, 18.10.2019
13:45 - Był sobie pies 2
15:45 - Był sobie pies 2
17:45 - Boże ciało
20:00 - Boże ciało 

Sobota, 19.10.2019
13:45 - Był sobie pies 2
15:45 - Był sobie pies 2
17:45 - Boże ciało
20:00 - Boże ciało 

Niedziela, 20.10.2019
18:00 - Koncert Polskie Przeboje w ramach XXV Komeda Jazz Festiwal

Poniedziałek, 21.10.2019
Kino nieczynne

Wtorek, 22.10.2019

16:00 - Był sobie pies 2

18:00 - (Nie)znajomi

20:00 - Boże ciało

Środa, 23.10.2019

16:00 - Był sobie pies 2



18:00 - (Nie)znajomi

20:00 - Boże ciało

Czwartek, 24.10.2019

16:00 - Był sobie pies 2

18:00 - (Nie)znajomi

20:00 - Boże ciało

Piątek, 25.10.2019
20:00 - Spektakl teatralny „Kariera po polsku”

Sobota, 26.10.2019
15:45 - Był sobie pies 2
17:45 - Boże ciało 
20:00 - Obywatel Jones

Niedziela, 27.10.2019
15:45 - Był sobie pies 2
17:45 - Boże ciało 
20:00 - Obywatel Jones

Poniedziałek, 28.10.2019
Kino nieczynne

Wtorek, 29.10.2019
17:45 - Był sobie pies 2
20:00 - Obywatel Jones

Środa, 30.10.2019
17:45 - Był sobie pies 2
20:00 - Obywatel Jones



Czwartek, 31.10.2019
17:45 - Obywatel Jones
20:00 - Upiorne opowieści po zmroku

OPISY

Ból i blask

Dramat/ Hiszpania/ 113min/ od 15 lat

Salvador Mallo, kultowy hiszpański reżyser filmowy, który stroni od mediów i usilnie
strzeże  swojej  prywatności,  przeżywa  na  nowo  najważniejsze  momenty  swojego
życia.  Wraca  myślami  do  dzieciństwa,  gdy  wraz  z  rodzicami  w  poszukiwaniu
dobrobytu przenieśli się do małego miasteczka. Przywołuje obrazy swojej dziewiczej
namiętności,  pierwszej  wielkiej  miłości  i  bólu  rozstania.  Wspomina  pierwsze
spotkanie  z  kinem,  które  na  lata  stało  się  sensem  jego  życia.  Powracając  do
najintensywniejszych  doświadczeń  z  przeszłości,  Salvador  odnajduje  siłę,  by
zmierzyć się z teraźniejszością.

Legiony

Dramat, Historia/ Polska/ 120min/ od 13 lat

„Legiony”  to  uniwersalna  opowieść  o  przyjaźni,  marzeniach,  gorącym  uczuciu  i
dorastaniu w trudnych czasach. Wielka historia w filmie jest tłem dla rozgrywającej
się na pierwszym planie love story, w którą uwikłani są: Józek (Sebastian Fabijański)
– dezerter z carskiego wojska, agentka wywiadu I Brygady – Ola (Wiktoria Wolańska)
z Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego oraz Tadek (Bartosz Gelner), narzeczony Oli,
ułan i członek Drużyn Strzeleckich. Ich spotkanie rozpocznie burzliwy romans, który
wystawi relacje bohaterów na wielką próbę. Obok postaci fikcyjnych, których historie
wzorowano  na życiorysach  prawdziwych  legionistów,  w filmie  pojawia  się  szereg
osobistości znanych z kart historii. Wśród nich: brygadier Józef Piłsudski (Jan Frycz),
porucznik Stanisław Kaszubski ps. „Król” (Mirosław Baka), rotmistrz Zbigniew Dunin-
Wąsowicz (Borys Szyc), porucznik Jerzy Topór-Kisielnicki (Antoni Pawlicki) i wielu
innych.

Angry Birds Film 2

Animacja, Komedia, Familijny/ Finlandia, USA/ 97min/ B.O.

Skomplikowana  relacja  nielotów  Angry  Birds  oraz  sprytnych  Zielonych  Świnek
przenosi się na wyższy poziom. Kiedy wyspy zamieszkane przez Angry Birds i Świnki



znajdą się w niebezpieczeństwie, a nowy wróg da o sobie znać, Red, Chuck i Bomba
rekrutują Silver (siostrę Chucka) oraz łączą siły z Leonardem i jego drużyną, tworząc
superteam, który ma ocalić ich domy.

Joker

Dramat, Kryminał, Akcja/ USA/ 122min/ od 17 lat

Historia jednego z cieszących się najgorszą sławą superprzestępców uniwersum DC
-  Jokera.  Przedstawiony  przez  Phillipsa  obraz  śledzi  losy  kultowego  czarnego
charakteru,  człowieka  zepchniętego  na  margines.  To  nie  tylko  kontrowersyjne
studium postaci, ale także opowieść ku przestrodze w szerszym kontekście.

Piłsudski

Dramat historyczny/ Polska/ 107 min/ od 13 lat

To nie miało prawa się stać! Jest rok 1901. Józef Piłsudski "Ziuk" (Borys Szyc) po
brawurowej ucieczce ze szpitala psychiatrycznego ponownie staje na czele polskiego
podziemia niepodległościowego. Nieugięty na polu walki, w życiu prywatnym poddaje
się namiętności, rozdarty między dwiema kobietami jego życia – żoną (Magdalena
Boczarska)  i  kochanką (Maria  Dębska).  Przez zachowawczych  członków Polskiej
Partii  Socjalistycznej  uważany  za  terrorystę,  Piłsudski  wraz  z  najbliższymi
współpracownikami  nie  cofnie  się  przed  niczym  –  zamachami  na  carskich
urzędników i najwyższych oficerów, szmuglowaniem bomb, zuchwałym napadem na
pociąg, by osiągnąć swój cel: niepodległą Polskę. Zbliża się rok 1914 i "Ziuk" widzi
nowe  szanse  na  osiągnięcie  niemożliwego.  "Piłsudski"  to  kino  awanturnicze,
płomienny romans, historia prawdziwa Marszałka, jakiej dotąd nie znano.

Parasite

Dramat/ Korea Południowa/ 132min/ od 15 lat

Żywot  rodziny pana Ki-taeka (Kang-ho Song) nie  należy do najbardziej  udanych.
Rodzice z dwójką dorosłych dzieci żyją w nędzy, wszyscy są bezrobotni, a przyszłość
rysuje się tylko w szarych barwach. Jednak pomimo niedoli,  potrafią być ze sobą
blisko, kochać się i trwać w zgodzie - nikt tu nie krzyczy w desperacji "Jak żyć?!".
Pewnego dnia otrzymują prezent od losu, który przepełnia ich nadzieją oraz wizją
stałego  dochodu.  Syn  Ki-woo  (Woo-sik Choi)  zostaje  polecony  przez  kolegę,
studenta prestiżowego uniwersytetu, na dobrze płatną posadę korepetytora. Chłopak
udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do domu rodziny Parków, żyjących w zupełnie
innym świecie. Pan Park (Seon-gyun Lee) jest właścicielem międzynarodowej firmy z



branży IT,  ma też piękną żonę Yeon-kyo (Yeo-jeong Jo).  Spotkanie dwóch jakże
odmiennych rodzin prowadzi do ciągu tragikomicznych wydarzeń.

Boże Ciało

Obyczajowy/ Polska/ 115min/ od 15 lat

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela, który w trakcie
pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać
księdzem.  Po  kilku  latach  odsiadki  chłopak  zostaje  warunkowo  zwolniony,  a
następnie  skierowany  do  pracy  w  zakładzie  stolarskim.  Zamiast  tego  jednak,
popychany  niemożliwym  do  spełnienia  marzeniem,  Daniel  kieruje  się  do
miejscowego  kościoła,  gdzie  zaprzyjaźnia  się  z  proboszczem.  Kiedy,  pod
nieobecność  duchownego,  niespodziewanie  nadarza  się  okazja,  chłopak
wykorzystuje  ją  i  w  przebraniu  księdza  zaczyna  pełnić  posługę  kapłańską  w
miasteczku.

Był sobie pies 2

Familijny/ USA/ 108min/ od 7 lat

Wszystkie psy doskonale wiedzą, że życie ma sens tylko u boku ukochanego pana
lub  pani.  Ale  czasem trzeba  się  nieźle  nabiegać,  żeby  za  nimi  nadążyć.  Bailey
dostaje od swojego ukochanego Ethana nowy cel: ma opiekować się jego wnuczką –
CJ. Z biegiem czasu CJ dorasta i wyzwania dla Baileya też stają się coraz większe,
tym bardziej, że dziewczynka wyjeżdża z matką do wielkiego miasta i traci kontakt z
dziadkami. Tym razem Bailey będzie musiał pomóc swojej ukochanej pani odnaleźć
prawdziwą  miłość,  zrealizować  marzenia  i  przede  wszystkim  pogodzić  skłóconą
rodzinę. Czasem będzie musiał odejść, by zaraz znów powrócić w nowym wcieleniu,
raz nawet jako suczka. Bo jedno wie na pewno: życie jest na tyle pomerdane, że
zawsze warto trzymać się razem.

Obywatel Jones

Thriller, Polityczny/ Polska, Ukraina, Wielka Brytania/ 119min/ od 15 lat

Młody  dziennikarz  Gareth  Jones  (James  Norton)  zyskał  sławę,  pisząc  artykuł  o
swoim spotkaniu z Adolfem Hitlerem, zaraz po przejęciu przez niego władzy w 1933
roku.  Teraz  ambitny  Walijczyk  przymierza  się  do  kolejnego  wielkiego  tematu  –
gwałtownej modernizacji Związku Radzieckiego. Chcąc gruntownie zbadać sprawę,
reporter decyduje się na podróż do Moskwy, aby przeprowadzić wywiad ze Stalinem.
Na miejscu poznaje młodą dziennikarkę Adę Brooks (Vanessa Kirby), pracującą dla



Waltera  Duranty’ego  (Peter  Sarsgaard),  dzięki  której  odkrywa,  że  prawda  o
stalinowskim  reżimie  jest  brutalnie  tłumiona  przez  sowieckich  cenzorów.   
Po powrocie do Londynu, Jones pisze artykuł ukazujący horror, którego doświadczył.

Upiorne opowieści po zmroku

Horror/ USA/ 111min/ od 15 lat

Niektórzy ludzie wierzą, że jeśli powtarzamy pewne historie odpowiednio często, to
stają się one prawdziwe… Przez dekady upiorna posiadłość rodziny Bellows rzucała
ponury cień na okolicę. To właśnie tam, w domu położonym na obrzeżach miasta Mill
Valley, młoda dziewczyna – Sarah opisała swoje pełne strasznych sekretów życie w
tajemniczej  księdze.  Wkrótce  opowieści  z  niej  staną  się  przerażająco  realne  dla
grupy przyjaciół,  którzy po latach trafią  do  opuszczonego domu Sarah.  Ignorując
ostrzeżenia  uwolnią  oni  złowrogą  moc  księgi  i  przebudzą  do  życia  istoty  z
najgorszych koszmarów.


