
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” – REPERTUAR Luty 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, 29.01.2016 
16:00 - Barbie: Tajne agentki 
17:45 - Pitbull. Nowe porządki 

20:15 - Nienawistna Ósemka 

 
Sobota, 30.01.2016 
14:15 - Barbie: Tajne agentki 
16:00 - Barbie: Tajne agentki 
17:45 - Pitbull. Nowe porządki 

20:15 - Nienawistna Ósemka 

 
Niedziela, 31.01.2016 
14:15 - Barbie: Tajne agentki 
16:00 - Barbie: Tajne agentki 
17:45 - Pitbull. Nowe porządki 

20:15 - Nienawistna Ósemka 

 
Poniedziałek, 1.02.2016 

Kino nieczynne 

 

Wtorek, 2.02.2016 

16:00 - Barbie: Tajne agentki 
17:45 - Pitbull. Nowe porządki 

20:15 - Nienawistna Ósemka 

 

Środa, 3.02.2016 

16:00 - Barbie: Tajne agentki 
17:45 - Pitbull. Nowe porządki 

20:15 - Nienawistna Ósemka 

 

Czwartek, 4.02.2016 

16:00 - Barbie: Tajne agentki 
17:45 - Pitbull. Nowe porządki 

20:15 - Nienawistna Ósemka 

 
Piątek, 5.02.2016 

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


16:00 - Misiek w Nowym Jorku  - PREMIERA 
17:45 - Planeta singli - PREMIERA 

20:15 - Planeta singli 

 
Sobota, 6.02.2016 
16:00 - Misiek w Nowym Jorku  
17:45 - Planeta singli 

20:15 - Planeta singli 

 
Niedziela, 7.02.2016 
16:00 - Misiek w Nowym Jorku  
17:45 - Planeta singli 

20:15 - Planeta singli 

 
Poniedziałek, 8.02.2016 
16:00 - Misiek w Nowym Jorku  
17:45 - Planeta singli 

20:15 - Planeta singli 

 
Wtorek, 9.02.2016 
16:00 - Misiek w Nowym Jorku  
17:45 - Planeta singli 

20:15 - Planeta singli 

 
Środa, 10.02.2016 
16:00 - Misiek w Nowym Jorku  
17:45 - Planeta singli 

20:15 - Planeta singli 

 
Czwartek, 11.02.2016 
16:00 - Misiek w Nowym Jorku  
17:45 - Planeta singli 

20:15 - Planeta singli 

 
Piątek, 12.02.2016 
16:00 – Misiek w Nowym Jorku  
17:45 - Planeta singli 

20:15 - Planeta singli 

 
Sobota, 13.02.2016 
16:00 – Misiek w Nowym Jorku  

17:45 - Planeta singli 

20:15 - Planeta singli 

 
Niedziela, 14.02.2016 



16:00 – Misiek w Nowym Jorku  

17:45 - Planeta singli 

20:15 - Planeta singli 

 
Poniedziałek, 15.02.2016 
Kino nieczynne 
 
Wtorek, 16.02.2016 
16:00 – Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa 
17:45 - Planeta singli 

20:15 - Planeta singli 

 
Środa, 17.02.2016 
16:00 – Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa 
17:45 - Planeta singli 

20:15 - Planeta singli 

 
Czwartek, 18.02.2016 
16:00 – Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa 
17:45 - Planeta singli 

20:15 - Planeta singli 
 

Piątek, 19.02.2016 
16:00 – Odlotowa przygoda 3D 
17:45 – Planeta singli 
20:15 - Zjawa 

 
Sobota, 20.02.2016 
16:00 – Odlotowa przygoda 2D 
17:45 – Planeta singli 
20:15 - Zjawa 

 
Niedziela, 21.02.2016 
16:00 – Koncert „Tango” – Dorota Lulka z kwartetem Milonga Baltica 
18:00 – Planeta singli 
20:30 - Zjawa 

 
Poniedziałek, 22.02.2016 
Kino nieczynne 

 
Wtorek, 23.02.2016 
16:00 – Odlotowa przygoda 3D 
18:00 – Zjawa 

 

Środa, 24.02.2016 
16:00 – Odlotowa przygoda 2D 



18:00 – Zjawa 

 
Czwartek, 25.02.2016 
16:00 – Odlotowa przygoda 2D 
18:00 – Zjawa 

 
Piątek, 26.02.2016 
17:30 - 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach - PREMIERA 
20:00 - 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
 
Sobota, 27.02.2016 
17:30 - 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
20:00 - 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
 
Niedziela, 28.02.2016 
 17:30 - 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
20:00 - 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
 

Poniedziałek, 29.02.2016 
Kino nieczynne 
 
Wtorek, 1.03.2016 
20:00 - 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
 
Środa, 2.03.2016 
20:00 - 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
 
Czwartek, 3.03.2016 
20:00 - 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
 
 

Pitbull. Nowe porządki 

Polska /sensacyjny/ 133 minut 

 

"Będzie zabójstwo. I ja w nim będę brał udział. A mówię ci to tylko dlatego, że mi tego nie 

udowodnisz". Tymi słowami Bogusław Linda, w roli gangstera złamanego przeszłością, 

powraca na wielki ekran. W filmie Patryka Vegi "Pitbull. Nowe porządki" rzuca wyzwanie 

niepokornemu policjantowi o pseudonimie Majami z mokotowskiej komendy. Gdy Majami 

zaczyna rozpracowywać grupę gangsterów, jego droga przecina się z bohaterami 

dawnego Pitbulla - Gebelsem, Igorem i Barszczykiem. Okazuje się, że sekcja zabójstw z 

Pałacu Mostowskich rozpracowuję Grupę Mokotowską do tematu „Gangu obcinaczy 

palców”, odpowiedzialnego za serię porwań i zabójstw. Policjanci z obydwu komend 

zaczynają rozumieć, że mają do czynienia z najsilniejszą organizacją przestępczą w 

Polsce i jeśli chcą ją rozbić, muszą ze sobą współpracować. 

 

Nienawistna Ósemka 

USA /Western/ 167 minut/ reżyseria Quentin Tarantino 

http://www.filmweb.pl/person/Boguslaw.Linda
http://www.filmweb.pl/person/Patryk+Vega-196986
http://www.filmweb.pl/film/Pitbull.+Nowe+porządki-2016-747433


 
Akcja filmu rozgrywa się kilka lat po wojnie secesyjnej w pogrążonym w zimowym śnie 

Wyoming. W zajeździe zwanym Pasmanterią Minnie spotyka się ośmioro przybyszów 

szukających schronienia przed zamiecią. Jednym z nich jest łowca głów John Ruth, zwany 

pieszczotliwie Szubienicą (Kurt Russell). Bohater zmierza do położonego nieopodal 

miasteczka Red Rock, gdzie zamierza postawić przed obliczem kata wiedźmowatą 

przestępczynię Daisy Domergue (wybitna rola Jennifer Jason Leigh). Ruth szybko 

orientuje się, że nie wszyscy nowo poznani towarzysze są tym, za kogo się podają. 
 

Barbie: Tajne agentki  
USA /Animacja, Przygodowy/ 85 minut/ (2D dubbing) 
 
Film opowiada historię trzech koleżanek, świetnych gimnastyczek, które zostają 
zwerbowane przez ciocię jednej z nich do tajnej agencji czuwającej nad bezpieczeństwem 
całego świata. Na radarach agencji właśnie pojawiła się przebiegła złodziejka wykradająca 
niesamowicie wartościowe klejnoty. Kiedy Barbie, Teresa i Renee przechodzą swoje 
pierwsze szkolenie i otrzymują szpiegowskie szminki, z ośmiu istniejących na świecie 
klejnotów zostały już tylko trzy… 
 
Planeta Singli 
Polska /Komedia/ 136 minut 
 
Ania (Agnieszka Więdłocha) jest uroczą, romantyczną, ale niezbyt pewną siebie 
nauczycielką, poszukującą idealnego mężczyzny na internetowych portalach randkowych. 
Przypadkiem, w walentynkowy wieczór, spotyka showmana Tomka (Maciej Stuhr), który 
prowadzi najpopularniejszy i najbardziej kontrowersyjny program telewizyjny w kraju. 
Zachwycony niepoprawnym romantyzmem. Ani, proponuje jej, żeby została bohaterką 
jego show – ona będzie umawiać się na randki przez internet, a on w swoim programie 
pokaże prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmieje naiwność kobiet 
szukających tam ideału. Szalone randkowe przygody Ani szybko stają się wielkim 
przebojem. Jednak pewnego dnia Ania nieoczekiwanie spotyka… idealnego faceta – 
Antoniego (Michał Czernecki). Naciskany przez bezwzględną szefową stacji (Ewa 
Błaszczyk) Tomek musi ratować oglądalność programu. A może i własne uczucie do Ani? 
 
Misiek w Nowym Jorku 
Indie, USA /Komedia/ 86 minut/ (2D dubbing) 
 
Źle się dzieje na biegunie! Chciwy przedsiębiorca planuje wybudować tam sieć centrów 
handlowych i osiedli mieszkaniowych. Już teraz na północy pojawiają się tłumy turystów, 
śmiecąc i zakłócając spokój zwierzakom. Poczciwy niedźwiedź polarny, zwany przez 
wszystkich Miśkiem, dostaje arcytrudne zadanie. Ma wyruszyć do Nowego Jorku – 
siedziby biznesmena – i zniechęcić ludzi do zasiedlania Arktyki. W niebezpiecznej misji 
towarzyszy mu trójka kompletnie nieobliczalnych lemingów. Spotkanie zwierzaków z 
północy z mieszkańcami wielkiego miasta zaowocuje serią nieporozumień, które rozbawią 
wszystkich do białości! 
 
Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa (2D dubbing) 
USA /Animacja, Familijny/ 86 minut 
 
Najsłynniejsze wiewiórki świata powracają! Seria zbiegów okoliczności sprawia, że Alvin, 
Szymon i Teodor zaczynają wierzyć, że ich opiekun Dave ma zamiar oświadczyć się 
swojej dziewczynie, a ich samych porzucić. Wyruszają więc na szaloną wyprawę, by 
zapobiec nadciągającej katastrofie… 
 



 
Zjawa 
USA /Dramat, Przygodowy/ 156 minut 
 
Rok 1822. Legendarny podróżnik i odkrywca Hugh Glass zostaje brutalnie zaatakowany 
przed niedźwiedzia i pozostawiony przez towarzyszy na pewną śmierć w niedostępnym 
terenie. Aby przeżyć, musi zmierzyć się z morderczą zimą i zdradą swego najbliższego 
przyjaciela, który porzuca go z dala od cywilizacji bez nadziei na ratunek. Dzięki niezwykłej 
sile woli Glass pokonuje przeciwności losu, by odnaleźć siebie i wymierzyć sprawiedliwość 
wrogom. 
 
Odlotowa Przygoda (2D/3D dubbing) 
Hiszpania /Animacja, Przygodowy/ 94 minut 
 
Dwunastoletni wnuk byłego astronauty postanawia przeszkodzić złemu miliarderowi w 
ukradzeniu z księżyca ważnych zasobów mineralnych i zniszczeniu flagi postawionej tam 
przez załogę Apollo 11. 
 
 
7 rzeczy których nie wiecie o facetach 
Polska /Komedia/ 110 minut 
 
"7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" to opowieść o siedmiu mężczyznach. Główni 
bohaterowie spotykają się w jednym ze stołecznych klubów fitness. Każdy inaczej patrzy 
na świat - i każdy na własny sposób szuka szczęścia. W rolach głównych m.in. Paweł 
Domagała, Piotr Głowacki, Mikołaj Roznerski, Leszek Lichota oraz Maciej Zakościelny. 
 
 

 
 
 
 


