
 

LATO NA PATIO 

Kino Plenerowe i wakacyjne atrakcje  

w Gdyńskim Centrum Filmowym 

Spędzasz lato w Gdyni? Wpadnij do nas w drodze na plażę. Zajrzyj na czerwone patio 

na Placu Grunwaldzkim. Wydarzenia dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. WSTĘP 

WOLNY.  

Zapraszamy też do Kina Studyjnego GCF. Przez siedem dni w tygodniu.  

W repertuarze codziennie jest nawet kilkanaście seansów! 

1 lipca, czwartek 

10.00-12.00 Filmowa wyobraźnia. Warsztaty kreatywne dla dzieci 5+ 

10.00-12.00 Filmowi bohaterowie. Warsztaty z rysunku artystycznego 10+ 

12.00-14.00 Morskie opowieści. Warsztaty z szycia  

13.00-17.00 Kawowe godziny. FaBuła zaprasza 

17.00-18.00 Uważny ruch z muzyką filmową 

 

2 lipca, piątek   

10.00-10.30 Migamy! Poranek filmowy 

11.00-13.00 Filmowa wyobraźnia. Warsztaty kreatywne dla dzieci 5+ 

11.00-13.00 Filmowi bohaterowie. Warsztaty z rysunku artystycznego 10+ 

13.00-15.00 Morskie opowieści. Warsztaty z szycia  

16.00-17.00 Globaltica. Spotkanie autorskie z Ewą Winnicką  

19.30-22.00 Transmisja Gali Papaya Young Directors 

 

3 lipca, sobota 

10.00-10.30 Bobaski i Miś. Poranek filmowy  

18.00-20.00 Wieczór filmowy z Aurorą. Mężczyzna imieniem Ove 

4 lipca, niedziela 

10.00-11.00 Zumba Kids na trawie 

13.00-17.00 Mocno włoskie godziny. FaBuła zaprasza 



 

5 lipca, poniedziałek 

10.00-10.30 Poranek filmowy dla dzieci 

11.00-13.00 Filmowa wyobraźnia. Warsztaty kreatywne dla dzieci 5+ 

11.00-13.00 Filmowi bohaterowie. Warsztaty z rysunku artystycznego 10+ 

13.00-15.00 Morskie opowieści. Warsztaty z szycia 

17.00-18.00 Uważny ruch z muzyką filmową 

 

6 lipca, wtorek 

10.00-12.00  Filmowa wyobraźnia. Warsztaty kreatywne dla dzieci 5+ 

10.00-12.00 Filmowi bohaterowie. Warsztaty z rysunku artystycznego 10+ 

13.00-17.00 Słodkie godziny. FaBuła zaprasza 

13.00-15.00 Morskie opowieści. Warsztaty z szycia  

15.00-17.00 Tak jak w kinie. Warsztaty z charakteryzacji dla młodzieży 

18.00-20.00 Filmowe Podróże. Japonia. Jak ojciec i syn 

 

7 lipca, środa 

10.00-10.30 Poranek filmowy  

 

8 lipca, czwartek 

13.00-17.00 Kawowe godziny. FaBuła zaprasza 

18.00-20.00 Wieczór filmowy z Mayfly. Debiut 

 

9 lipca, piątek   

10.00-10.30 Migamy! Poranek filmowy 

  

10 lipca, sobota 

10.00-10.30 Bobaski i Miś. Poranek filmowy  

11.00-13.00 Drugie życie zabawek. Warsztaty dla dzieci 



 

14.00-15.00 Zielone festiwale. Ekologiczny wykład plenerowy 

18.00-20.00 Wieczór filmowy z Aurorą. Frantz 

  

11 lipca, niedziela 

10.00-11.00 Zumba Kids na trawie 

11.00-14.00 Bądź jak Matylda. Wymiana roślin 

13.00-17.00 Mocno włoskie godziny. FaBuła zaprasza 

 

12 lipca, poniedziałek 

10:00-10.30 Poranek filmowy  

10:30-13.00 Kino dla Seniora. Pokaz filmu Szarlatan i zwiedzanie GCF  

17.00-18.00 Uważny ruch z muzyką filmową 

  

13 lipca, wtorek     

13.00-17.00 Słodkie godziny. FaBuła zaprasza 

  

14 lipca, środa 

10.00-10.30 Poranek filmowy  

  

15 lipca, czwartek 

13.00-17.00 Kawowe godziny. FaBuła zaprasza 

17.00-18.00 Uważny ruch z muzyką filmową 

18.00-20.00 Wieczór filmowy z Mayfly. Ciao Italia! 

  

16 lipca, piątek 

10.00-10.30 Migamy! Poranek filmowy 

15.00-17.00 Fotografować każdy może. Warsztaty  

  



 

17 lipca, sobota 

10.00-11.00 Zumba Kids na trawie 

 

18 lipca, niedziela 

13.00-17.00 Mocno włoskie godziny. FaBuła zaprasza 

13.00-17.00 Green Festival in Tour. Przegląd filmowy 

18.00-20.00 Wieczór filmowy z Aurorą. Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie 

20.00-22.00 Karaoke z muzyką filmową 

20:0 

19 lipca, poniedziałek 

10.00-10.30 Poranek filmowy 

10.30-13.00 Kino dla Seniora. Pokaz filmu Amazonia. Przygody małpki Sai i zwiedzanie GCF 

17.00-18.00 Uważny ruch z muzyką filmową 

  

20 lipca, wtorek 

13.00-17.00 Słodkie godziny. FaBuła zaprasza 

18.00-20.00 Filmowe Podróże. Hiszpania. Ból i blask 

 

21 lipca, środa 

10.00-10.30 Poranek filmowy  

10.30-12.00 Wakacyjne gry i zabawy dla dzieci 5+ 

 

22 lipca, czwartek 

13.00-17.00 Kawowe godziny. FaBuła zaprasza 

17.00-18.00 Uważny ruch z muzyką filmową 

18.00-20.00 Wieczór filmowy z Mayfly. Carrie Pilby 

  

 



 

23 lipca, piątek   

10.00-10.30 Migamy! Poranek filmowy 

  

24 lipca, sobota 

18.00-20.00 Wieczór filmowy z Aurorą. Dusza i ciało 

  

25 lipca, niedziela 

10.00-12.00 FaBuła zaprasza. Warsztaty kulinarne dla dzieci 

13.00-17.00 Mocno włoskie godziny. FaBuła zaprasza 

 

26 lipca, poniedziałek 

10.00-10.30 Poranek filmowy  

17.00-18.00 Uważny ruch z muzyką filmową 

 

27 lipca, wtorek 

13.00-17.00 Słodkie godziny. FaBuła zaprasza 

14.30-16.30 Tak jak w kinie. Warsztaty z kostiumografem 

  

28 lipca, środa 

10.00-10.30 Poranek filmowy  

10.30-12.00 Wakacyjne gry i zabawy dla dzieci 5+ 

  

29 lipca, czwartek 

13.00-17.00 Kawowe godziny. FaBuła zaprasza 

17.00-18.00 Uważny ruch z muzyką filmową 

18.00-20.00 Wieczór filmowy z Mayfly. Mama Tina 

 

 



 

30 lipca, piątek 

10.00-10.30 Migamy! Poranek filmowy  

  

31 lipca, sobota  

10.00-10.30 Bobaski i Miś. Poranek filmowy  

18.00-20.00 Wieczór filmowy z Aurorą. Szczęśliwy Lazarro  

  

Bobaski i Miś. Poranki filmowe  

Rozrywka na patio dla najmłodszych widzów. W programie wybrane odcinki bezdialogowej bajki 

Bobaski i Miś. W wybrane soboty o godzinie 10.00. 

Migamy! Poranki filmowe  

Cykl pokazów filmowych dla dzieci z językiem migowym. W programie odcinki serialu animowanego 

Rodzina Treflików. W każdy piątek o godzinie 10.00 

Poranki filmowe  

Seanse plenerowe dla dzieci. W programie współczesne polskie serie animowane, takie jak Kaktus i 

Mały, Pamiętnik Florki, Przytul mnie i wiele innych. W poniedziałki i środy o godzinie 10.00 

Wieczór filmowy z Mayfly  

Kino europejskie i nie tylko! Zapraszamy na seanse plenerowe z filmami od Mayfly w każdy czwartek 

o godzinie 18.00. 

 

Wieczór filmowy z Aurorą 

Seria pokazów plenerowych we współpracy z Aurora Films. W programie m.in. Szczęśliwy Lazarro i 

Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. W każdą sobotę o godzinie 18.00. 

Globaltica. Spotkanie autorskie z Ewa Winnicką  

Festiwal Kultur Świata GLOBALTICA, trwający 2 i 3 lipca w Paru Kolibki w Gdyni, zaprasza na spotkanie 

w Gdyńskim Centrum Filmowym z Ewą Winnicką, autorką premierowej książki „Greenpoint”. To 

wciągająca kronika polskiego zakątka w Nowym Jorku. Wstęp wolny 

 

Green Festival on Tour. Przegląd filmowy 

Plenerowy pokaz filmów laureatów poprzednich edycji BNP Paribas Green Film Festival, 

prezentującego kino zaangażowane w tematykę ekologiczną. W programie również dyskusje z 

ekspertami organizowane przez UN Global Compact Network Poland. 

 



 

FaBuła zaprasza. Warsztaty kulinarne dla dzieci 

   

Gotowanie to nasza pasja, przyjmowanie gości w kawiarni, ciasta i desery oraz doskonała kawa – nasz 

przepis na życie. Wspólny czas spędzony z bliskimi w przyjemnym otoczeniu, w towarzystwie 

apetycznych zapachów i smaków jest fantastyczny. Chcemy się nimi dzielić!  

   

FaBuła zaprasza dzieci, wraz z rodzicami i opiekunami, na kulinarne warsztaty: lekkie, przyjemne i 

połączone z drobną degustacją. Będzie wesoło, na luzie i bardzo smacznie! Temat pierwszego 

spotkania prowadzonego przez Kingę Plicht to czekoladowe słodkości, a drugiego – lody. Smaki lata 

i wakacji. Dzieci będą zdobywać nowe umiejętności, dekorować i smakować!  Liczba uczestników 

ograniczona. Zapisy: edukacja@gcf.org.pl 

FaBuła zaprasza 

Bez tej kawiarni Gdyńskie Centrum Filmowe nie byłoby sobą. FaBuła to cudowne miejsce na spotkanie 

przed albo po filmie. Codziennie zaprasza na coś pysznego, a w czerwcowe wtorki, czwartki i niedziele 

dodatkowo na happy hours! Słodkie godziny to wyjątkowa oferta lodów, ciast i deserów. Kawowe 

godziny - atrakcyjne propozycje dla kawoszy. Mocno włoskie godziny - niespodzianki dla miłośników 

wina. 

 

Filmowi bohaterowie. Warsztaty z rysunku dla dzieci 10+ 

Perspektywa, światłocień, bryła – między innymi z tymi zagadnieniami, w praktyce, zapoznają się 

uczestnicy zajęć poświęconych rysunkowi artystycznemu. Będą też rysować postaci – ulubionych 

bohaterów filmowych i bajkowych – skupiając się na oddaniu ich charakteru i podobieństwa. Zapisy: 

edukacja@gcf.org.pl. Prowadząca: Małgorzata Kotłowska 

 

Filmowe Podróże 

Kino to najlepsze biuro podróży! Za cenę biletu na film można przenieść się w każdy zakątek świata: 

podziwiać krajobrazy, poznawać kultury, zbliżać się do ludzi. Projekcjom filmowym towarzyszą 

godzinne prelekcje z podróżnikami i znawcami regionu, który jest scenerią obejrzanego filmu. Do 

Japonii wybierzemy się po filmie Jak ojciec i syn wraz z japonistką doktor Joanną Zakrzewską. Po 

seansie Bólu i blasku o Hiszpanii opowie Miguel Mejia, wykładowca hiszpańskiego na Wydziale 

Romanistyki UG. 

Fotografować każdy może. Warsztaty 

Wielu z nas codziennie robi zdjęcia, ale jak sprawić, by inni chcieli je oglądać? Czym charakteryzuje 

się dobra fotografia? Jak ją wykonać? Jak osiągnąć zaplanowany efekt? Jaki sprzęt dobrać do 

własnych potrzeb? Na te i inne pytania odpowie Sławomir Pultyn, fotograf i operator filmowy, 

wykładowca Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Uczestnicy powinni mieć własny sprzęt: aparaty 

fotograficzne albo smartfony. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy: edukacja@gcf.org.pl 

Karaoke z muzyką filmową 

Śpiewać każdy może! Zwłaszcza, jeśli lubi. U nas każdy chętny może spróbować swoich sił i pochwalić 

się wokalnym talentem. Razem z Alkor Karaoke przez trzy niedzielne wieczory przypomnimy melodie 

piosenek z filmowych hitów. Start około godziny 20.00. Wstęp wolny 

mailto:edukacja@gcf.org.pl


 

Kino dla Seniora. Pokaz filmu i zwiedzanie GCF 

Wakacyjna propozycja skierowana do grupy najbardziej dojrzałych widzów to wspólny seans pod 

chmurką, dyskusja o wrażeniach oraz spacer po zakamarkach Gdyńskiego Centrum Filmowego. To 

okazja, by wyjść z domu i spędzić miło czas. Dodatkową atrakcją jest możliwość wykonania 

pamiątkowego zdjęcia na czerwonych schodach. W lipcu pokażemy filmy Szarlatan oraz Amazonia. 

Przygody małpki Sai.   

Morskie opowieści. Warsztaty z szycia  

Torba, brelok, kukiełki, a może chusta na głowę? Na zajęciach z szycia ręcznego, przeznaczonych dla 

dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat, będziemy tworzyć drobne akcesoria inspirowane wakacyjnym 

nadmorskim klimatem. Warsztaty takie rozwijają wyobraźnię, ćwiczą cierpliwość i zarażają pasją. 

Zapisy: edukacja@gcf.org.pl. Prowadząca: Aneta Brzozowicz-Sykuła 

 

SOLIDARNI. GDD 2021 

W sobotę i niedzielę, 10 i 11 lipca, zapraszamy na trzy wydarzenia w ramach programu głównego 

festiwalu Gdynia Design Days 2021, którego organizatorem jest PPNT Gdynia | Centrum 

Designu. Łączy je hasło “Solidarni”.  

Drugie życie zabawek. Warsztaty dla dzieci  

Coraz częściej słyszysz o tym, że otacza nas zbyt dużo rzeczy? Twoje dziecko ma w pokoju 

stosy zabawek, ale po wiele z nich już od dawna nie sięgnęło? Podpowiemy, jak odnowić 

używane klocki albo jak ze starych zabawek wykonać proste i użyteczne akcesoria. Liczba 

uczestników ograniczona. Wiek: 5-10 lat. Prowadząca: Małgorzata Karpińska. Zapisy: na 

stronie www.gdyniadesigndays.eu 

Zielone festiwale. Wykład plenerowy 

Zastanawiasz się czasem, ile osób bierze udział w festiwalu filmowym? Myślisz o tym, jaki jest 

ślad węglowy organizacji takiego wydarzenia? Porozmawiamy o zielonych wyzwaniach, przed 

jakimi stoją organizatorzy festiwali. Pokażemy, co mogą i powinni zrobić ich uczestnicy w 

poczuciu solidarności i odpowiedzialności za planetę. Prowadzący: Fundacja Planet for 

Generations 

Bądź jak Matylda. Wymiana roślin 

Pamiętasz kwiatek Leona Zawodowca? Ten, który Matylda zasadziła na trawniku? Jeśli do 

roślin masz stosunek tak samo czuły, jak bohaterowie filmu Luca Bessona, nasze wydarzenie 

jest właśnie dla Ciebie. Wymiana roślin to okazja, by adoptować sadzonkę lub podzielić się 

własnymi doniczkowymi okazami. Wstęp wolny 

Tak jak w kinie. Warsztaty z charakteryzacji dla młodzieży 

Na czym polega praca charakteryzatora na planie filmowym i teatralnym? Jak wykonać efektowne 

elementy charakteryzacji? Tego dowiedzą się i przekonają w praktyce uczestnicy zajęć z Marią 

Trębińską, charakteryzatorką z Teatru Muzycznego w Gdyni. Warsztaty skierowane są do uczniów 

starszych klas szkół podstawowych oraz licealistów. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy: 

edukacja@gcf.org.pl 

mailto:edukacja@gcf.org.pl


 

Tak jak w kinie. Warsztaty z kostiumografem  

Jak powstaje kostium dla aktora grającego w filmie lub teatrze? Z jakich materiałów jest wykonany? 

Jakie funkcje pełni w przedstawieniu teatralnym? Na czym polega praca kostiumografa? Od pomysłu 

do realizacji, o swojej pracy opowie Paweł Sikora, aktor i kostiumograf. Warsztaty skierowane są do 

uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz licealistów. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy: 

edukacja@gcf.org.pl 

Transmisja Gali Papaya Young Directors 

Jedna z najbardziej wyczekiwanych imprez dla młodych talentów w Europie. Transmisja na żywo finału 

8. edycji konkursu dla młodych twórców. Obejrzyj najlepsze filmy reklamowe oraz teledyski i sprawdź, 

który z nich zdobędzie Grand Prix!  

 

Uważny ruch z muzyką filmową 

Pod takim hasłem na trawie na Placu Grunwaldzkim odbywają się zajęcia pod kierunkiem Beaty 

Oganowskiej, współzałożycielki gdyńskiego Centrum Joga i Pilates. Podczas ćwiczeń można 

wsłuchać się w swoje ciało, a w efekcie zadbać o jego elastyczność i prawidłową postawę. Wstęp 

wolny. Wystarczy przyjść, zadbać o wygodny strój i przynieść z sobą matę do ćwiczeń, koc albo gruby 

ręcznik. W poniedziałki i czwartki, od 17.00. Wstęp wolny 

Wakacyjne gry i zabawy dla dzieci 5+ 

Filmowe kalambury, układanie filmowych historyjek z obrazków, rysowanie komiksów, zabawy z 

balonami i dużo więcej! Dzieci nie będą się nudzić w czasie naszych zajęć z animatorką. Wpadnijcie 

na patio. Wstęp wolny 

 

Zumba Kids na trawie 

Muzyka, taniec, dużo ruchu, a nawet trochę szaleństwa, czyli to, co dzieci lubią najbardziej!  Te zajęcia 

to połączenie fitnessu i tańca w podróży po różnych stylach i kulturach, z piosenkami z filmów w tle. 

Zapraszamy razem z Anią Barlak i Angeliką Janowiecką ze Szkoły Tańca Z-Dancing Kids. Wstęp 

wolny 

 

Projekt „Lato na Patio” finansowany jest ze środków Fundacji PZU oraz Miasta Gdynia. 
Aranżację przestrzeni „Lata na Patio” przygotowaliśmy razem z JYSK. 
Patroni medialni: RMF Maxxx, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Co Jest Grane, Gdański IKS, 
Trójmiasto.pl. 
 

 

mailto:edukacja@gcf.org.pl

