
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”- REPERTUAR LISTOPAD 2020
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

Piątek, 23.10.2020  
15:30 - Pinokio
18:00 - Polot - PREMIERA                                                                       
20:00 - Banksterzy
                                                                                                          
Sobota, 24.10.2020   
15:30 - Pinokio
18:00 - Polot                                                                                                
20:00 - Banksterzy
                                                                                                                 
Niedziela, 25.10.2020     
15:30 - Pinokio
18:00 - Polot                                                                                                
20:00 - Banksterzy

Poniedziałek, 26.10.2020                                                                
Kino nieczynne   
                                                                                                         
Wtorek, 27.10.2020                                                                         
17:30 - Pinokio
20:00 - Polot   
                                                                                                  
Środa, 28.10.2020                                                                            
17:30 - Pinokio
20:00 - Polot        
                                                                                                        
Czwartek, 29.10.2020                                                                        
17:30 - Pinokio
20:00 - Polot      
                                                                                                      

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


Piątek, 30.10.2020 
16:00 - Waleczne rybki                                                                    
17:30 -  25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy
20:00 -  Saint Maud   

Sobota, 31.10.2020
16:15 - Waleczne rybki
18:00 -  Saint Maud   
20:00 -  Saint Maud   

Niedziela, 01.11.2020
Kino nieczynne
Poniedziałek, 02.11.2020
Kino nieczynne
Wtorek, 03.11.2020
17:30 -  25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy
20:00 -  Saint Maud   

Środa, 04.11.2020
16:15 - Waleczne rybki
18:00 - Listy do M. 4 - PREMIERA
20:30 - Listy do M. 4

Czwartek, 05.11.2020
16:15 - Waleczne rybki
18:00 - Listy do M. 4
20:30 - Listy do M. 4

Piątek, 06.11.2020
16:15 - Psy i koty 3. Łapa w łapę - PREMIERA
18:00 - Listy do M. 4
20:30 - Listy do M. 4

Sobota, 07.11.2020
13:45 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
15:30 - Listy do M. 4
18:00 - Listy do M. 4
20:30 - Listy do M. 4



Niedziela, 08.11.2020
12:00 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
13:45 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
15:30 - Listy do M. 4
18:00 - Listy do M. 4
20:30 - Listy do M. 4

Poniedziałek, 09.11.2020
Kino nieczynne

Wtorek, 10.11.2020
16:15 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
18:00 - Listy do M. 4
20:30 - Listy do M. 4

Środa, 11.11.2020
16:15 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
18:00 - Listy do M. 4
20:30 - Listy do M. 4

Czwartek, 12.11.2020
16:15 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
18:00 - Listy do M. 4
20:30 - Listy do M. 4

Piątek, 13.11.2020
13:45 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
15:30 - Listy do M. 4
18:00 - Listy do M. 4
20:30 - Listy do M. 4

Sobota, 14.11.2020
13:45 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
15:30 - Listy do M. 4
18:00 - Listy do M. 4
20:30 - Listy do M. 4

Niedziela, 15.11.2020
13:45 - Psy i koty 3. Łapa w łapę



15:30 - Listy do M. 4
18:00 - Listy do M. 4
20:30 - Listy do M. 4

Poniedziałek, 16.11.2020
Kino nieczynne

Wtorek, 17.11.2020
16:15 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
18:00 - Listy do M. 4
20:30 - Listy do M. 4

Środa, 18.11.2020
16:15 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
18:00 - Listy do M. 4
20:30 - Listy do M. 4

Czwartek, 19.11.2020
16:15 - Psy i koty 3. Łapa w łapę
18:00 - Listy do M. 4
20:30 - Listy do M. 4

OPISY
Banksterzy
Dramat/ Polska/ 110min/ od 15 lat
Karolina  (Katarzyna  Zawadzka)  pracuje  w  banku,  jest  energiczna,  pewna  siebie,
przebojowa.  Kiedy  w  jej  ręce  wpada  najnowszy  produkt  walutowy  –  kredyt  we
frankach szwajcarskich, kobieta otrzymuje wielką szansę, żeby się wykazać. Mając
pełne  przyzwolenie  szefa  –  Adama  (Tomasz  Karolak),  bez  skrupułów  zaczyna
namawiać klientów na najbardziej ryzykowne i niekorzystne inwestycje. 

Listy do M. 4
Komedia romantyczna/ Polska/ od 12 lat/ 117min
Cicha noc, na całej połaci śnieg, a spokój i radość w sercach wszystkich? Nie tym
razem! W życiu bohaterów "Listów do M."  nadchodzi  świąteczna zawierucha Mel
(Tomasz  Karolak)  będzie  musiał  dostosować  się  do  nowych  standardów  pracy,
Karina (Agnieszka Dygant) i Szczepan (Piotr Adamczyk) wdrożą nowatorskie metody
wychowawcze, Wojciech (Wojciech Malajkat) spotka nieoczekiwanego konkurenta do
serca Agaty (Iza Kuna), a Karolina (Magdalena Różczka) i Filip (Borys Szyc) będą
musieli sprawdzić, czy ich miłość ma szansę przetrwać, gdy pojawi się ta trzecia W te
święta odwiedzimy starych znajomych i poznamy zupełnie nowe postaci, które nas
wzruszą, rozśmieszą, a przede wszystkim – sporo namieszają!

Psy i koty 3: Łapa w łapę



Familijny/ USA/ b.o/ 84min
Mija 10 lat od stworzenia zaawansowanego międzygatunkowego systemu ochrony
opracowanego i  monitorowanego zarówno przez koty,  jak  i  psy.  Jego celem jest
utrzymanie  pokoju  w  razie  jakichkolwiek  sporów.  Ale  pewien  złoczyńca,  spec  od
techniki,  włamuje  się  do  sieci  bezprzewodowych  i  przejmuje  kontrolę  nad
częstotliwościami słyszanymi tylko przez koty i psy. Doprowadza to do ponownego
konfliktu.  Globalna  kocio-psia  wojna  ZNOWU  WYBUCHA.
Zespół  początkujących  i  niedoświadczonych  agentów  będzie  musiał  zawierzyć
starym dobrym zwierzęcym instynktom, aby przywrócić powszechny ład i harmonię
między psami a kotami.

Polot
Obyczajowy/ Polska/ od 15 lat/ 90min
Karol, utalentowany i przedsiębiorczy 25-latek, dorabia w rodzinnej firmie i prowadzi
własny obiecujący biznes. Gdy ojciec, instruktor lotnictwa, ginie w wypadku, na barki
Karola  spada  obowiązek  utrzymania  domu  i  matki.  Wraz  z  dwójką  najlepszych
przyjaciół  stawia  wszystko  na  jedną  kartę  –  zamierza  skonstruować  innowacyjny
sterowiec. Gdy na horyzoncie pojawią się duże pieniądze, młody wizjoner szybko
przekona się,  ile  wyrzeczeń kosztuje własna firma.  Karol  będzie musiał  ostrożnie
dobierać zarówno przyjaciół, jak i biznesowych partnerów. Czy uda mu się osiągnąć
sukces na własnych warunkach?

Pinokio
Francja, Wielka Brytania, Włochy/ Fantasy/ od 10 lat/ 125min
Pewnego  dnia  w  ręce  poczciwego  stolarza  o  imieniu  Gepetto  wpada  kawałek
drewna.  Mężczyzna  od  samego  początku  czuje,  że  w  tym  z  pozoru  martwym
przedmiocie  kryje  się  jakaś  magiczna  siła.  Postanawia  wystrugać  z  niej  postać
chłopca.  Niespodziewanie  stworzona  przez  niego  figurka  ożywa  –  potrafi  mówić,
śmiać się, skakać i biegać. Gepetto nadaje mu imię: Pinokio i zaczyna troszczyć się
o  niego  jak  o  własnego  syna.  Drewniany  chłopczyk  jest  tak  zafascynowany
otaczającym go światem, który widzi po raz pierwszy na oczy, że przestaje słuchać
dobrych  rad  opiekuna.  Wiedziony  ciekawością,  Pinokio  wyrusza  w  podróż  pełną
przygód, niebezpieczeństw i życiowych lekcji. Na swojej drodze spotyka magiczną
wróżkę, olbrzymiego ślimaka, zwierzęta mówiące ludzkim głosem, a nawet zwiedza
ogromny  brzuch  wieloryba.  Jego  śladami  wyrusza  zaniepokojony  Gepetto.  Ta
wyprawa na zawsze odmieni ich życie.

Saint Maud
Horror/ Wielka Brytania/ od 15 lat/ 83min
Maud jest młodą dziewczyną, która przyjeżdża do luksusowej posiadłości Amandy –
byłej tancerki, która w ostatnich miesiącach życia korzysta z niego bez skrupułów.
Dziewczyna przekonana o swojej ważniejszej misji,  niż tylko opieka nad konającą
Amandą,  postanawia  ocalić  jej  grzeszną  duszę,  co  wkrótce  zamienia  się  w
niebezpieczną obsesję...

Waleczne rybki
Animacja, Komedia/ USA/ b.o/ 75min
Dzielna papugoryba Alex z pomocą przyjaciół rusza na ratunek, aby powstrzymać
wyciek  ropy  i  uchronić  ocean  przed  katastrofą.  Alex  przez  całe  życie  marzył  o
zostaniu super bohaterem. Niespodziewanie dostaje swoją szansę, gdy w pobliżu



jego rafy koralowej  pojawia się tajemnicza czarna substancja.  Aleks i  jego dzielni
kumple – konik morski Christin i rozdymka Ed podejmują decyzję o opuszczeniu rafy
by stawić czoła zagrożeniu i ocalić swój dom.

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy
Dramat, Sensacyjny/ Polska/ od 15 lat/ 116min
 Dramat sensacyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach, którymi żyła cała Polska.
Przedstawia życie Tomasza Komendy - młodego mężczyzny niesłusznie skazanego
na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. Po 18 latach odsiadki na jego
drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, którzy postanowili odkryć prawdę stojącą
za  zagadkową  sprawą  zatrzymanego.  Twórcy  filmu  podejmują  próbę  znalezienia
odpowiedzi  na do dziś nurtujące wszystkich pytania.  Jak to mogło się wydarzyć?
Dlaczego niewinny człowiek musiał aż tyle lat czekać w celi na sprawiedliwość?


