
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” – REPERTUAR MARZEC/KWIECIEŃ 2023
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, 17.03.2023
16:00 - Szczęście Mikołajka
17:30 - Ant-Man i Osa: Kwantomania (3D dubbing)
20:00 - Filip

Sobota, 18.03.2023
15:45 - Szczęście Mikołajka
17:30 - Ant-Man i Osa: Kwantomania (3D dubbing)
20:00 - Filip

Niedziela, 19.03.2023
13:45 - Szczęście Mikołajka
15:15 - Opiekun
17:00 - Ant-Man i Osa: Kwantomania (2D dubbing)
19:30 - Filip

Poniedziałek, 20.03.2023
Kino nieczynne

Wtorek, 21.03.2023
17:30 - Szczęście Mikołajka
19:30 - Ant-Man i Osa: Kwantomania (2D dubbing)

Środa, 22.03.2023
17:30 - Szczęście Mikołajka
19:30 - Ant-Man i Osa: Kwantomania (2D dubbing)

Czwartek, 23.03.2023
16:00 - Szczęście Mikołajka
17:45 - Opiekun
19:30 - Ant-Man i Osa: Kwantomania (3D dubbing)

Piątek, 24.03.2023

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


16:00 - Wróżka Zębuszka
17:45 - Creed III
20:10 - Krzyk VI

Sobota, 25.03.2023
16:00 - Wróżka Zębuszka
17:45 - Creed III
20:10 - Krzyk VI

Niedziela, 26.03.2023
16:00 - Wróżka Zębuszka
17:45 - Creed III
20:10 - Krzyk VI

Poniedziałek, 27.03.2023
Kino nieczynne

Wtorek, 28.03.2023
17:45 - Creed III
20:10 - Krzyk VI

Środa, 29.03.2023
17:45 - Creed III
20:10 - Krzyk VI

Czwartek, 30.03.2023
17:45 - Creed III
20:10 - Krzyk VI

Piątek, 31.03.2023
15:45 - Szczęście Mikołajka
17:30 - Shazam! Gniew bogów (2D dubbing)
20:00 - John Wick 4

Sobota, 01.04.2023
15:15 - Szczęście Mikołajka
17:00 - Shazam! Gniew bogów (2D dubbing)
19:30 - John Wick 4

Niedziela, 02.04.2023

16:00 - Oto my - wstęp bezpłatny. Seans w ramach Światowego Dnia
Autyzmu



18:15 - John Wick 4

Poniedziałek, 03.04.2023

18:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy - Wszystko wszędzie naraz

Wtorek, 04.04.2023
17:15 - Shazam! Gniew bogów ((2D napisy)
19:45 - John Wick 4

Środa, 05.04.2023
17:15 - Shazam! Gniew bogów (2D dubbing)
19:45 - John Wick 4

Czwartek, 06.04.2023
17:15 - Shazam! Gniew bogów (2D napisy)
19:45 - John Wick 4

Piątek, 07.04.2023
17:15 - Wyrwa
19:15 - John Wick 4

Sobota, 08.04.2023
Kino nieczynne

Niedziela, 09.04.2023
Kino nieczynne

Poniedziałek, 10.04.2023
Kino nieczynne

Wtorek, 11.04.2023
17:45 - Wyrwa
19:45 - John Wick 4

Środa, 12.04.2023
17:45 - Wyrwa
19:45 - John Wick 4

Czwartek, 13.04.2023
17:45 - Wyrwa
19:45 - John Wick 4



OPISY

Wróżka Zębuszka

Animacja/ Luksemburg, Niemcy/80min/b.o.

Sympatyczna Violetta szkoli się, żeby zostać Wróżką Zębuszką i móc wręczać
dzieciom prezenty w zamian za ich mleczne zęby. Niestety mimo szczerszych chęci
wciąż oblewa egzaminy, bo jedyne upominki, które potrafi wyczarować to… fioletowe
kwiaty. A przed nią najważniejszy, doroczny sprawdzian. Kiedy i ten kończy się
porażką, Violetta podkrada innej wróżce magiczny klejnot teleportacji i z jego pomocą
przenika do naszego świata. Wszystko po to, by udowodnić niedowiarkom, że może
być świetną Zębuszką. Pech chce jednak, że w trakcie lądowania w ludzkiej
rzeczywistości skradziony klejnot ulega uszkodzeniu i Violleta traci możliwość
powrotu do domu. Na szczęście poznaje Maxie – nową dziewczynkę w mieście,
której życie wciąż uprzykrzają dwaj przyrodni bracia. Wkrótce połączone przyjaźnią i
mocą zaklęć, dziewczynka i wróżka, zrobią wszystko, by odnaleźć tajny portal do
świata magii i ocalić miejską przyrodę, której grozi zniszczenie.

Ant-Man i Osa: Kwantomania

Akcja, Sci- Fi/ USA/ 125min/ Od lat: 13

Superbohaterowie Scott Lang (Paul Rudd) i Hope Van Dyne (Evangeline Lilly)
powracają jako Ant-Man i Osa w nowym, pełnym przygód filmie. Wraz z rodzicami
Hope, Hankiem Pymem (Michael Douglas) i Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), oraz
córką Scotta, Cassie Lang (Kathryn Newton) będą eksplorować Wymiar Kwantowy,
gdzie spotkają zadziwiające, nieznane istoty. To, co tam przeżyją, zmieni ich
wyobrażenia o tym, co jest możliwe.

Szczęście Mikołajka

Animacja/ Familijny/ Francja/ Czas trwania: 86 min./ B.O

Wszystko zaczęło się wiele lat temu w Paryżu, gdy w pewnej sympatycznej
rodzinie przyszedł na świat mały chłopiec o imieniu Mikołajek. Niewiele wiadomo o
jego najmłodszych latach, ale o czasach szkolnych usłyszał cały świat! Razem z
paczką zwariowanych kumpli Mikołajek do perfekcji opanował niełatwą sztukę
doprowadzania do szaleństwa nie tylko nauczycieli, ale także kochanych rodziców,
sąsiadów, a nawet sklepikarzy. Każda ich przygoda wywołuje istne tsunami w szkole
lub w domu, a kłótnia urasta do rozmiarów bitwy pod Waterloo. Nie sposób ich
jednak nie kochać, bo wszystko czego dotkną zamieniają w radość i śmiech. Dzieje
się to oczywiście za sprawą samego Mikołajka, który ma dryg do przygody i



niekończącą się ciekawość. To właśnie ona pewnego dnia każe mu zakraść się do
pracowni swoich twórców Rene Goscinnego i Jean-Jacquesa Sempe, którzy
opowiedzą mu o swojej przyjaźni, dzieciństwie i o tym jak pewnego dnia go wymyślili.

Filip

Dramat, Wojenny/ Polska/ Czas trwania: 124 min./ Od lat: 15

Frankfurt 1943. Tytułowy bohater Filip jest typowym kosmopolitą i niezdolnym
do głębszych uczuć uwodzicielem. W Polsce stracił całą rodzinę. Będąc w sercu
nazistowskich Niemiec, ukrywa swoje żydowskie pochodzenie i niejednokrotnie
wymyka się śmierci. Pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu i
beztrosko korzysta ze wszystkich uroków życia otoczony luksusem, pięknymi
kobietami i przyjaciółmi z całej Europy. Jednak gdy wojna zaczyna zbierać krwawe
żniwo wśród najbliższych mu osób, ten misternie zbudowany świat, który go otacza,
rozsypuje się jak domek z kart. Niebawem alianckie bombowce zmiotą z powierzchni
ziemi tą tętniącą życiem wieżę Babel.

Opiekun

Dramat/ Polska/ Czas trwania: 94 min./ Od lat: 12

„Opiekun” to fabularna historia współczesnych bohaterów, Dominiki i Roberta,
którzy wpadają w kryzys małżeński. Historia ta wydarzyła się naprawdę. Narastające
problemy i ciągły brak pieniędzy powodują, że Dominika zaczyna interesować się
innym mężczyzną, a Robert nie potrafi sobie poradzić z narastającym napięciem.
Czy w kulminacyjnym momencie, gdy będzie musiał podjąć decyzję, która zaważy na
losach rodziny zachowa się jak… św. Józef?

Creed III

Dramat, Sportowy/ USA/ Czas trwania: 116 min./ Od lat: 15

Po zdominowaniu świata boksu Adonis Creed odnosi same sukcesy w życiu
zawodowym i prywatnym. Tymczasem wyzwanie rzuca mu przyjaciel z dzieciństwa i
dawne złote dziecko boksu, Damian (Jonathan Majors). Po odbyciu kary
wieloletniego pozbawienia wolności, Damian pała chęcią spróbowania sił w ringu.
Starcie dawnych przyjaciół jest więcej niż tylko pojedynkiem. W celu wyrównania
dawnych rachunków Adonis musi postawić na szali swoją przyszłość. Damian zaś
nie ma nic do stracenia.



Krzyk VI

Horror/ USA/ Czas trwania: 123 min./ Od lat: 15

Po brutalnych zabójstwach, które po raz kolejny wstrząsnęły ich rodzinnym
miasteczkiem, czwórka ocalałych bohaterów opuszcza legendarne Woodsboro.
Pragną rozpocząć nowy rozdział życia. Przeprowadzają się do Nowego Jorku,
dynamicznego, wielkiego miasta pełnego ludzi, które ma im pomóc zapomnieć o
mrocznej przeszłości. Jednak Ghostface sprawi, że Nowy Jork mieć będzie jeszcze
jeden powód, aby nigdy nie zasypiać.

Shazam! Gniew bogów

Akcja,Fantasy,Familijny/ USA/ Czas trwania: 130 min./Od lat: 12

Shazam! Gniew bogów jest sequelem filmu z 2019 roku na podstawie
komiksów DC. W nim Billy/Shazam będzie kontynuować swoje superbohaterskie
życie z resztą swojej rodziny z mocami. Razem będą bronić miasta przed
przestępczością. Pewnego dnia na ich drodze staną Hespera i Kalypso, córki
mitycznego Atlasa, jednej z postaci, od której Shazam posiada swoje umiejętności.

John Wick 4

Akcja, Kryminał/ USA/ Czas trwania: 169 min./ Od lat: 15

Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna
Wicka przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu
upragnioną wolność i zasłużoną emeryturę, John wie, że może liczyć tylko na siebie.
Dla niego, to nic nowego. To co zmieniło się tym razem, to fakt, że przeciwko sobie
ma całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef
Markiz de Gramond jest równie wyrafinowany, co bezlitosny. Zanim John stanie z nim
oko w oko, będzie musiał odwiedzić kilka kontynentów mierząc się z całą plejadą
twardzieli, którzy wiedzą wszystko o zabijaniu. Tuż przed wielkim finałem tej
morderczej symfonii, John Wick trafi na trop swojej dalekiej rodziny, której członkowie
mogą mieć decydujący wpływ na wynik całej rozgrywki.

Wszystko wszędzie naraz
Komedia, akcja, Sci-Fi/USA/140min/od 15 lat

Evelyn Wang (Michelle Yeoh), borykająca się z trudami codzienności mama w
średnim wieku, natrafia na klucz do "multiwersum": sieci przecinających się ze sobą
światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy



od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki. Kiedy pojawiają się
mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko czym
kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę.

Wyrwa

Thriller/Polska/95 min/od 15 lat

Tajemniczy wypadek samochodowy zmienia całkowicie życie Maćka (Tomasz
Kot). W zdarzeniu ginie jego żona Janina (Karolina Gruszka). Najprawdopodobniej
kobieta popełniła samobójstwo. Maciej nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku
doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała, że jedzie na delegację do
Krakowa. Pomyliła się? A może kłamała? Zrozpaczony mężczyzna wyrusza w
podróż, aby rozwiązać zagadkę jej śmierci. Wkrótce trafia na trop niejakiego Wojnara
(Grzegorz Damięcki) – aktora, którego podejrzewa o romans ze zmarłą żoną. Od
tego momentu pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia zmienia się w
skomplikowaną zagadkę. Maciej dochodzi do wniosku, że być może w ogóle nie znał
kobiety, którą poślubił…

https://www.filmweb.pl/person/Tomasz+Kot-148066
https://www.filmweb.pl/person/Tomasz+Kot-148066
https://www.filmweb.pl/person/Karolina+Gruszka-4289
https://www.filmweb.pl/person/Grzegorz+Dami%C4%99cki-44627

