
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” – REPERTUAR LIPIEC 2016 

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, 01.07.2016 

15:30 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (2D dubbing) - PREMIERA 

17:45 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (3D dubbing) 

20:00 – Warcraft: Początek (3D dubbing) 

 

Sobota, 02.07.2016 

15:30 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (2D dubbing) 

17:45 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (3D dubbing) 

20:00 – Warcraft: Początek (3D dubbing) 

 

Niedziela, 03.07.2016 

15:30 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (2D dubbing) 

17:45 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (3D dubbing) 

20:00 – Warcraft: Początek (3D dubbing) 

 

Poniedziałek, 04.07.2016 

Kino nieczynne 

 

Wtorek, 05.07.2016 

15:30 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (2D dubbing) 

17:45 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (3D dubbing) 

20:00 – Warcraft: Początek (3D dubbing) 

 

Środa, 06.07.2016 

15:30 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (2D dubbing) 

17:45 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (3D dubbing) 

20:00 – Warcraft: Początek (3D dubbing) 

 

Czwartek, 07.07.2016 

http://www.lck-fregata.pl/
http://www.lck-fregata.pl/


15:30 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (2D dubbing) 

17:45 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (3D dubbing) 

20:00 – Warcraft: Początek (3D dubbing) 

 

 

Piątek, 08.07.2016 

15:30 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (2D dubbing) 

17:45 – Iluzja 2 - PREMIERA 

20:00 – Iluzja 2 

 

Sobota, 09.07.2016 

15:30 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (2D dubbing) 

17:45 – Iluzja 2 

20:00 – Iluzja 2 

 

Niedziela, 10.07.2016 

15:30 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (2D dubbing) 

17:45 – Iluzja 2 

20:00 – Iluzja 2 

 

Poniedziałek, 11.07.2016 

Kino nieczynne 

 

Wtorek, 12.07.2016 

15:30 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (2D dubbing) 

17:45 – Iluzja 2 

20:00 – Iluzja 2 

 

Środa, 13.07.2016 

15:30 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (2D dubbing) 

17:45 – Iluzja 2 

20:00 – Iluzja 2 

 

Czwartek, 14.07.2016 

15:30 – BFG: Bardzo Fajny Gigant (2D dubbing) 

17:45 – Iluzja 2 

20:00 – Iluzja 2 

 

Piątek, 15.07.2016 



15:45 – Iluzja 2 

18:00 – Facet na miarę - PREMIERA 

20:00 – Iluzja 2 

 

 

Sobota, 16.07.2016 

15:45 – Iluzja 2 

18:00 – Facet na miarę  

20:00 – Iluzja 2 

 

Niedziela, 17.07.2016 

15:45 – Iluzja 2 

18:00 – Facet na miarę  

20:00 – Iluzja 2 

 

Poniedziałek, 18.07.2016 

Kino nieczynne 

Wtorek, 19.07.2016 

18:00 – Facet na miarę  

20:00 – Iluzja 2 

 

Środa, 20.07.2016 

18:00 – Facet na miarę  

20:00 – Iluzja 2 

 

Czwartek, 21.07.2016 

18:00 – Facet na miarę  

20:00 – Iluzja 2 

 

Piątek, 22.07.2016 

16:00 – Facet na miarę  

17:45 – Kobiety bez wstydu - PREMIERA 

20:00 – Kobiety bez wstydu 

 

Sobota, 23.07.2016 

16:00 – Facet na miarę  

17:45 – Kobiety bez wstydu 

20:00 – Kobiety bez wstydu 

 



Niedziela, 24.07.2016 

16:00 – Facet na miarę  

17:45 – Kobiety bez wstydu 

20:00 – Kobiety bez wstydu 

 

Poniedziałek, 25.07.2016 

Kino nieczynne 

Wtorek, 26.07.2016 

17:45 – Kobiety bez wstydu 

20:00 – Kobiety bez wstydu 

 

Środa, 27.07.2016 

17:45 – Kobiety bez wstydu 

20:00 – Kobiety bez wstydu 

 

Czwartek, 28.07.2016 

17:45 – Kobiety bez wstydu 

20:00 – Kobiety bez wstydu 

 

Piątek, 29.07.2016 

14:00 - Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie 2D - PREMIERA 

16:00 - Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie 2D 

18:00 - Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie 3D 

 

Sobota, 30.07.2016 

14:00 - Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie 2D 

16:00 - Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie 2D 

18:00 - Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie 3D 

 

Niedziela, 31.07.2016 

14:00 - Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie 2D 

16:00 - Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie 2D 

18:00 - Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie 3D 

 

 
OPISY 

BFG: Bardzo Fajny Gigant 

Kanada, USA, Wielka Brytania/ Familijny,Fantasy/ 115min/ Od 7 lat 

http://www.filmweb.pl/film/BFG%3A+Bardzo+Fajny+Gigant-2016-715135


Porywająca opowieść o małej dziewczynce i tajemniczym Olbrzymie, który odkrywa 

przed nią cuda i sekrety magicznej krainy. 

 

Warcraft: Początek 

USA/Fantasy, Przygodowy/ 123min/ Od 12 lat 

Nadchodzi wojna! Wojna, jakiej nie widział świat. Żaden ze światów. Spokój Azeroth 

zostaje zaburzony miażdżącym atakiem Orków, którzy przeczuwają, że ich 

cywilizacja dobiega końca. Obie armie zetrą się w spektakularnej wojnie, jedna 

zostanie zniszczona, druga zgładzona. Ale wojna ma wiele twarzy, a walczyć musi 

każdy. 

Film inspirowany kultową grą "Warcraft". Dwa zwaśnione królestwa - zamieszkiwane 

przez ludzi Azeroth (Przymierze) i świat orków Draenor (Horda) - w walce przeciw 

sobie. Przymierze walczy o zachowanie porządku i bezpieczeństwo ludzi, Horda zaś 

o przetrwanie zagrożonego gatunku orków. Wzorem gry, twórcy filmu nie opowiadają 

się po żadnej ze stron. To widz musi zdecydować, któremu królestwu kibicuje. Film 

nie odwołując się bezpośrednio do żadnej konkretnej części gry, obejmuje całość 

historii 

 

Iluzja 2 

USA/ Thriller/ 115min/ Od 12 lat 

Czterej Jeźdźcy powracają! Grupa magików, która na wyżyny wzniosła sztukę 

scenicznej iluzji – ukazując ludzkim oczom rzeczy o jakich dotąd nikomu się nie śniło 

i obdarowując publiczność milionami dolarów z kont niczego nie podejrzewających 

bogaczy – tym razem wpadnie w nie lada tarapaty. Ich żądny zemsty dawny rywal 

doprowadzi do katastrofy podczas finału Super Bowl, o którą oskarżeni zostaną 

Czterej Jeźdźcy. Uciekając przed FBI i policją, znienawidzeni przez publiczność będą 

musieli udowodnić swą niewinność i usidlić swego wroga. A wszystko to oczywiście 

przy użyciu swych niezwykłych umiejętności. 

 

Kobiety bez wstydu 

Polska/ Komedia/ 110 minut/ Od 15 lat 

Obdarzony magnetycznym wpływem na płeć piękną Piotr rzuca pracę kelnera w 

Wiedniu i w rodzinnym Krakowie otwiera praktykę psychoanalityka. Nie ważne, że 

brak mu kwalifikacji i doświadczenia. Jego gabinet "tylko dla pań" co dzień pęka w 

szwach, a jego sypialnia przeżywa prawdziwe oblężenie. Kobiety z rozkoszą 

zdradzają mu swe najbardziej intymne sekrety, a on daje się wciągnąć nie tylko w 

http://www.filmweb.pl/film/Warcraft%3A+Początek-2016-334999
http://www.filmweb.pl/videogame/Warcraft%3A+Orcs+%26+Humans-1994-609940
http://www.filmweb.pl/film/Iluzja+2-2016-696433
http://www.filmweb.pl/film/Kobiety+bez+wstydu-2015-655068


zawiłości ich umysłów i serc, ale także w całkiem realne życiowe perypetie. I znów 

okaże się, że zakochane kobiety potrafią być równie czarujące, co niebezpieczne. 

 

Facet na miarę 

Francja/ Komedia romantyczna/ 98min/ Od 12 lat 

Diane jest młodą i piękną prawniczką. Na co dzień pracuje w kancelarii, której 

współwłaścicielem jest jej były partner. Pewnego dnia w jej domu rozbrzmiewa sygnał 

telefonu stacjonarnego. Mężczyzna przedstawia się jako Alexandre i okazuje się 

szczęśliwym znalazcą jej zgubionej komórki. Proponuje randkę, która połączy 

oddanie telefonu ze wspólną kolacją. Diane rusza na spotkanie z tylko jedną 

wskazówką ułatwiającą rozpoznanie nieznajomego: "nie sposób mnie przegapić". 

Mężczyzna faktycznie bardzo wyraźnie odróżnia się od pozostałych gości restauracji. 

Jest najprzystojniejszy i… najniższy. Wzrost nie przeszkadza mu jednak czerpać z 

życia pełnymi garściami i być miłośnikiem wielkich wrażeń. Ich pierwsze spotkanie 

kończy się szalonym skokiem ze spadochronu. Diane ulega romantycznej fascynacji 

wyjątkowym i niezwykle dowcipnym mężczyzną. Jednak z czasem w serce kobiety 

zaczynają wkradać się wątpliwości… 

 

Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie 

USA/ Animacja, Komedia, Przygodowy /99min/  b/o 

Bohaterowie czterech filmów z serii "Epoka lodowcowa", które w polskich kinach 

obejrzało ponad 6 milionów widzów, powracają, by przeżyć prawdziwie niezwykłą 

przygodę. Tym razem niepoprawny Wiewiór w pogoni za upragnionym orzeszkiem 

wystrzelony zostaje… w kosmos, gdzie niechcący powoduje katastrofę, w wyniku 

której w kierunku Ziemi zmierza wielki meteor. Zanim dojdzie do "mocnego 

uderzenia", Maniek, Diego i Sid muszą stawić czoło niezwykłym zjawiskom, wśród 

których są gigantyczne fale, wyładowania elektryczne i inne fenomeny natury. 

 

 

http://www.filmweb.pl/film/Facet+na+miarę-2016-748574
http://www.filmweb.pl/film/Epoka+lodowcowa+5%3A+Mocne+uderzenie-2016-698878

