
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” - REPERTUAR KWIECIEŃ 2017 

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, 31.03.2017 

16:20 - Munio: Strażnik księżyca 
18:00 - Wyklęty  
20:00 - Kong: Wyspa Czaszki 
 

Sobota, 01.04.2017 

16:20 - Munio: Strażnik księżyca 
18:00 - Wyklęty  
20:00 - Kong: Wyspa Czaszki 
 

Niedziela, 02.04.2017 

16:00 - Koncert kwartetu smyczkowego AQuartet 
18:15 - Wyklęty  
20:15 - Kong: Wyspa Czaszki 
 

Poniedziałek, 03.04.2017 

Kino nieczynne 
 

Wtorek, 04.04.2017 

16:20 - Munio: Strażnik księżyca 
18:00 - Wyklęty  
20:00 - Logan: Wolverine 
 

Środa, 05.04.2017 

16:20 - Munio: Strażnik księżyca 
18:00 - Wyklęty  
20:00 - Logan: Wolverine 
 

Czwartek, 06.04.2017 

15:30 - Munio: Strażnik księżyca 
17:00 - Logan: Wolverine 
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19:45 - Milczenie 
 

Piątek, 07.04.2017 

16:20 - Zając Max ratuje Wielkanoc 
18:00 - Wszystko albo nic 
20:00 - Amok 
 

Sobota, 08.04.2017 

16:20 - Zając Max ratuje Wielkanoc 
18:00 - Wszystko albo nic 
20:00 - Amok 
 

Niedziela, 09.04.2017 

16:20 - Zając Max ratuje Wielkanoc 
18:00 - Wszystko albo nic 
20:00 - Amok 
 

Poniedziałek, 10.04.2017 

Kino nieczynne 

 

Wtorek, 11.04.2017 

16:20 - Zając Max ratuje Wielkanoc 
18:00 - Wszystko albo nic 
20:00 - Chata 
  

Środa, 12.04.2017 

16:20 - Zając Max ratuje Wielkanoc 
18:00 - Wszystko albo nic 
20:00 - Amok 
 

Czwartek, 13.04.2017 

16:20 - Zając Max ratuje Wielkanoc 
18:00 - Wszystko albo nic 
20:00 - Amok 
 

Piątek, 14.04.2017 

14:20 - Zając Max ratuje Wielkanoc 
16:00 - Azyl 
18:30 - Azyl 
 

Sobota, 15.04.2017 



Kino nieczynne 

 

Niedziela, 16.04.2017 

Kino nieczynne 

 

Poniedziałek, 17.04.2017 

17:20 - Zając Max ratuje Wielkanoc 
19:00 - Azyl 

 

Wtorek, 18.04.2017 

17:00 - Chata 

19:30 - Azyl 
 

Środa, 19.04.2017 

17:00 - Chata 

19:30 - Azyl 
 

Czwartek, 20.04.2017 

20:00 - Koncert jazzowy – Orange Trane 

 

Piątek, 21.04.2017 

15:00 - Szybcy i wściekli 8 - PREMIERA 
17:45 - Szybcy i wściekli 8  
20:30 - Szybcy i wściekli 8 
 

Sobota, 22.04.2017 

15:00 - Szybcy i wściekli 8  
17:45 - Szybcy i wściekli 8  
20:30 - Szybcy i wściekli 8 
 

Niedziela, 23.04.2017 

15:00 - Szybcy i wściekli 8  
17:45 - Szybcy i wściekli 8  
20:30 - Szybcy i wściekli 8 
 

Poniedziałek, 24.04.2017 

Kino nieczynne 

 

Wtorek, 25.04.2017 

15:00 - Szybcy i wściekli 8  



17:45 - Szybcy i wściekli 8  
20:30 - Szybcy i wściekli 8 
 

Środa, 26.04.2017 

15:00 - Szybcy i wściekli 8  
17:45 - Szybcy i wściekli 8  
20:30 - Szybcy i wściekli 8 
 

Czwartek, 27.04.2017 

15:00 - Szybcy i wściekli 8  
17:45 - Szybcy i wściekli 8  
20:30 - Szybcy i wściekli 8 
 

Piątek, 28.04.2017 

17:45 - Szybcy i wściekli 8  
20:30 - Szybcy i wściekli 8 
 

Sobota, 29.04.2017 

17:45 - Szybcy i wściekli 8  
20:30 - Szybcy i wściekli 8 
 

Niedziela, 30.04.2017 

17:45 - Szybcy i wściekli 8  
20:30 - Szybcy i wściekli 8 

 
OPISY 

Munio: Strażnik Księżyca 

85min. Animacja/Francja/ b.o. 

W pewnej magicznej krainie, wesoły psotnik, Munio, niespodziewanie i ku 

zaskoczeniu wszystkich zostaje wybrany do arcyważnego zadania – wraz z 

bohaterskim Stalonem mają strzec Księżyca i Słońca. Dla beztroskiego i 

kochającego zabawę Munia to nie lada wyzwanie! Niestety, dość szybko z serii 

niefortunnych zdarzeń i nadarzającej się okazji korzysta zły mag, który wykrada 

Księżyc i Słońce. Munio musi wyruszyć w pełną przygód i niebezpieczeństw podróż, 

żeby naprawić swój błąd. Czas przywrócić porządek na niebie! 

 

Wyklęty 

105min. Dramat/Wojenny/Polska/ od 15 lat 



"Wyklęty" to oparty na faktach film, którego akcja toczy się w Polsce, w drugiej 

połowie lat 40-tych. Jego bohaterami są członkowie zbrojnego podziemia 

niepodległościowego, walczący z władzą ludową o powojenny kształt Polski. Ludzie, 

którzy mimo olbrzymiej przewagi resortu bezpieczeństwa, wspieranego przez 

radzieckie NKWD, walczyli do końca o swoją sprawę. 

 

Kong: Wyspa Czaszki 

110min. Przygodowy/USA/ od 15 lat 

Kiedy grupa odkrywców trafia na wyspę zamieszkałą przez mitycznego Konga, ich 

misja badawcza zamienia się w walkę o przetrwanie. Film śledzi losy grupy badaczy, 

którzy zapuszczają się w głąb niezbadanej wysypy położonej na Pacyfiku - tak samo 

pięknej, jak i zdradliwej - nie wiedząc, że wchodzą na teren należący do mitycznego 

King Konga.   

 

Logan: Wolverine 

137min. Akcja/Science Fiction/USA/ od 15 lat 

W niedalekiej przyszłości zmęczony życiem Logan opiekuje się schorowanym 

Profesorem X w kryjówce przy granicy meksykańskiej. Wysiłki Logana, by ukryć się 

przed światem i ochronić swoje dziedzictwo, zostają zniweczone, gdy pojawia się 

młoda mutantka, ścigana przez mroczne siły. 

 

Azyl 

126min.  Dramat/USA /od 12 lat 

Poruszająca filmowa opowieść, która wydarzyła się naprawdę. Antonina Żabińska, 

żona dyrektora warszawskiego zoo, wspólnie z mężem, Janem, ukrywali podczas II 

wojny światowej dziesiątki Żydów. Osobiście wydostawali ich z getta i pomagali 

przetrwać w opustoszałych murach ogrodu zoologicznego. Niektórzy ukrywani byli w 

miejscach przeznaczonych dla zwierząt, inni w willi Żabińskich. W 1965 roku Jan i 

Antonina Żabińscy zostali odznaczeni przez instytut Jad Waszem tytułem 

Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 

Wszystko albo nic 

111min. Komedia/Polska/Czechy/Słowacja/ od 15 lat 



Pikantnie romantyczna komedia o singlach i miłości, której lepiej nie mieszać z 

nimfomanią, dietą wege, ani zbyt szybkim zakochaniem! Film inspirowany 

przebojową „Bridget Jones” opowiada o sercowych poszukiwaniach grupy 

znajomych, których codzienność wygląda jak najlepsze odcinki kultowych 

„Przyjaciół”. O uczucia jednej z pięknych bohaterek (w tej roli Tatiana Pauhofová 

znana polskim widzom z miniserialu „Gorejący krzew” Agnieszki Holland oraz 

produkcji „Janosik. Prawdziwa historia”) powalczy dwóch amantów polskiego kina – 

Michał Żebrowski i Paweł Deląg. Film na podstawie bestsellerowej serii książek Evy 

Urbaníkovej.  

Amok 

108min. Thiller/Kryminał/Niemcy/Polska/ od 15 lat 

Odrą dryfuje zmasakrowane ciało z pętlą u szyi i nóg. Po kilku dniach zostaje 

znalezione przez rybaków. Przerażające odkrycie zostaje nagłośnione przez media i 

trafia do wszystkich serwisów informacyjnych w kraju. Ofiarą okazuje się architekt 

Mariusz Roszewski, jednak winnych zbrodni nie udaje się odnaleźć i sprawa – z 

braku dowodów – trafia do policyjnego "archiwum X". Cztery lata później anonimowy 

donos wiąże zabójstwo Roszewskiego z fabułą powieści "Amok" autorstwa Krystiana 

Bali (Mateusz Kościukiewicz). Autentyczność doniesień postanawia zbadać inspektor 

Jacek Sokolski (Łukasz Simlat), dociekliwy funkcjonariusz z mroczną przeszłością. 

Policjant szybko odkrywa podobieństwa między zabójstwem a opisaną w książce 

zbrodnią. A w toku śledztwa poznaje również samego Balę. Ich spotkanie rzuci nowe 

światło na sprawę i rozpocznie emocjonujący pojedynek pomiędzy Krystianem i 

Sokolskim – dwójką bardzo silnych osobowości, nieustannie balansujących na 

granicy dobra i zła. W intrydze, w której fikcja wymiesza się z rzeczywistością, a 

kłamstwo i prawda przestaną być możliwe do odróżnienia, zwycięzca może być tylko 

jeden. 

 

Milczenie 

161min. Dramat/Japonia/USA/ od 15 lat 

XVII wiek. Dwóch młodych jezuitów pokonuje tysiące kilometrów, aby potajemnie 

przedostać się do Japonii, gdzie toczy się bezwzględna walka z chrześcijaństwem. 

Misjonarze poszukują swojego nauczyciela – słynącego z odwagi kapłana, o którym 

krążą plotki, że wyrzekł się wiary katolickiej i został buddyjskim mnichem. To, czego 

doświadczą, wystawi ich umiejętności przetrwania, a także wszystko, w co wierzą, na 

najcięższą próbę. Najnowszy film Martina Scorsese. 

 

Chata 



132min. Dramat/USA/ od 12 lat 

Mack jest szczęśliwym mężem i ojcem trojga wspaniałych dzieci. Pewnego dnia jego 

rodzinę dotyka tragedia. Najmłodsza córka Missy zostaje porwana. Wszelkie dowody 

wskazują na morderstwo, choć ciała nie udaje się odnaleźć. Mack popada w coraz 

głębszą rozpacz, która powoli oddziela go od świata i rodziny. Kilka lat po tragedii 

otrzymuje tajemniczy list z zaproszeniem do leśnej chaty, w której rozegrał się 

dramat Missy. List wydaje się pochodzić od samego Boga. Pełen wątpliwości i obaw 

Mack decyduje się na spotkanie z nieznanym, które okaże się być niezwykłym 

doświadczeniem pozwalającym zrozumieć sens rodzinnej tragedii i zupełnie inaczej 

spojrzeć na życie i świat. 

 

Zając Max ratuje Wielkanoc 

75min. Animacja/Niemcy/ b.o. 

Chcąc zaimponować kolegom, postanawia wykonać trudną kaskaderską sztuczkę. 

Niestety podczas podniebnych ewolucji samolotem coś idzie nie tak i pojazd Maxa 

rozbija się w Wielkanocnej Krainie – niezwykłym miejscu, w którym zatrzymał się 

czas. W jego centrum znajduje się Zajęcza Szkoła – starodawny gmach, zarządzany 

przez tajemniczą Madam Hermionę. To właśnie tu ukryto Złotą Pisankę – przedmiot 

dający zajączkom magiczną moc. Wspierany przez grupę nowych przyjaciół, Max 

postanawia znaleźć sposób na powrót do domu.  

Szybcy i Wściekli 8 

136min. Akcja/USA/ od 15 lat 

Dom i Letty cieszą się swym miesiącem miodowym, Brian i Mia wycofali się z gry, a 

reszcie ekipy udało się znaleźć oczyszczającą namiastkę normalnego życia. To 

właśnie wtedy pojawia się ona. Tajemnicza kobieta (Charlize Theron), która wciąga 

Doma w niebezpieczny świat, z którego nie ma ucieczki. Dom zdradzi najbliższych. 

Wszystkich czeka czas pełen prób i testów, jakich nie widzieliśmy dotąd w kinie. Od 

wybrzeży Kuby przez ulice Nowego Jorku po lody arktycznego morza Barentsa – 

„Szybcy i wściekli” przemierzą świat, by powstrzymać zło i chaos. I uratować tego, 

który uczynił ich rodziną. 

 

 


