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Pod koniec lat 30. warszawskie kina odwiedzało dziennie 
32 tysiące osób. Modne były takie przybytki X muzy, 
jak Napoleon przy placu Trzech Krzyży, Palladium przy 
Złotej oraz kina przy Nowym Świecie i w okolicach 

Dworca Głównego. Ciekawostką jest, że scenariusze do popular-
nych przed wojną filmów pisali nie tylko literaci, jak Tadeusz Do-
łęga-Mostowicz, ale i generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski 
czy malarz Rafał Malczewski (syn Jacka). Scenarzystą był m.in. oj-
ciec Allana Starskiego – Ludwik Starski. Widzów ściągały do kin 
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ówczesne gwiazdy: Eugeniusz Bodo, Adolf  
Dymsza, Mieczysława Ćwiklińska, Zula Pogo-
rzelska, Ina Benita, Hanka Ordonówna, Jadwi-
ga Smosarska, Elżbieta Barszczewska, Michał 
Znicz... 

Przed wojną w stolicy działało 66 kin. To więcej 
niż w Warszawie w 1967 r.! Kinomanów nie od-
straszał brak szatni czy poczekalni i nienumero-
wane miejsca. Kusiły natomiast reklamy na słu-
pach ogłoszeniowych: „Film grozy, jakiego jesz-
cze świat nie widział!” bądź „Dwie godziny szalo-
nego śmiechu”. Niektóre kina pokazywały dwa 
filmy jednocześnie, np. Petit Trianon przy Sien-
kiewicza. Standardy wyznaczały obrazy: „Niewol-
nica miłości” ze Smosarską, „Antek Policmajster” 
z Dymszą, ekranizacje utworów Tadeusza Dołęgi-
-Mostowicza, np. słynny „Znachor”.

W czasie wojny istniało w Warszawie siedem 
kin. Wyświetlano w nich mało wartościowe filmy, 
poprzedzane propagandową kroniką w języku 
polskim. Słynne były akcje grupy Wawer  
gazowania kin, np. kina Napoleon (w czasie oku-
pacji zmieniło nazwę na Apollo), oblewania kwa-
sem wychodzących, przyklejania im kartki do 
ubrań z napisem „Tylko świnie siedzą w kinie”.  
W czasie wojny istniały też kina prywatne, jak ki-
no Zyzio na Pradze inżyniera Zygmunta Koczo-
rowskiego, na 25 miejsc, z kasą w przedpokoju. 
Najpierw cieszyło się ono popularnością tylko 
wśród rodziny i sąsiadów, ale później zaczęli do 
niego przyjeżdżać ludzie z całej Warszawy. Wy-
świetlano tu wyłącznie filmy nieme, akompaniu-
jąc na organkach lub mandolinie.

Pierwsze kino, które rozpoczęło działalność po 
II wojnie, to zbudowany w 1930 r. Atlantic.  
W latach 60. zyskał on swój charakterystyczny 
neon, a w 2000 r. przeszedł remont generalny; 
istnieje do dziś. Kino Stolica, zaprojektowa- 
ne przez zmarłego w tym roku Mieczysława  
Pipreka (jego dziełem było też nieistniejące już kino WZ  
na Woli), powstało w 1955 r. Pomyślane zostało na 600 miejsc,  
ze sklepami i mieszkaniem dla dozorcy. Nazwę kina wyłoniono  
w drodze konkursu wśród czytelników tygodnika „Stolica”.

Iluzjon, który znalazł swoją ostateczną siedzibę w budynku kina 
Stolica przy ulicy Narbutta, przeżywał zmienne koleje losu. Dzia-
łał od 1956 r. przy Archiwum Filmowym w Warszawie. Później 
miał swoją siedzibę w salach różnych kin. Ostatecznie w 1997 r. 
Filmoteka Narodowa dostała nową siedzibę, właśnie przy Na-
rbutta 50 A. W Iluzjonie organizowano m.in. przeglądy filmów, 
tygodnie młodego kina niemieckiego, imprezy kulturalne, gosz-
czono znane osobistości (tutaj Krzysztof Zanussi obchodził swoje 
60. urodziny). Filmy wyświetlano nawet dla dwóch widzów; nie-
którzy warszawiacy do dziś wspominają, jak przychodzili tutaj  
na filmowe poranki dla dzieci. Projektu odnowienia zabytkowego 
kina, po protestach 11 tys. osób przeciwko likwidacji Iluzjonu, 
podjęła się pracownia Żera 2 ARCHITEKCI. 9 listopada pod-

czas uroczystego otwarcia Iluzjonu został pokazany niemy film  
z 1928 r., „Pan Tadeusz” w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego, projek-
cji towarzyszyła muzyka na żywo.

Kino Moskwa, powstałe według projektu z 1948 r. autorstwa  
Kazimierza Marczewskiego i Stefana Putowskiego, istniało do 
1996 r. przy ulicy Puławskiej na Mokotowie. Ponad 100 proc. nor-
my przy jego budowie wykonali robotnicy: Jan Karpisz, Włady-
sław Zawadzki i Jerzy Adamczewski. Budynek ładnie wpisał się  
w miejscowy krajobraz, ożywiając uliczkę Chocimską. Pozostały 
po nim lwy przy ulicy Puławskiej i słynne zdjęcie Chrisa Nieden-
thala – „Czas apokalipsy” w kinie, stan wojenny w Polsce. 

Kino to, wyświetlające w latach 70. i 80. filmy w ramach Kon-
frontacji, było oblegane przez miejscowych „koników”. Stali po 
kilka razy w kolejce, a na zwróconą im uwagę zdarzało się kasjerce 
usłyszeć: „Bebechy wyprujemy”. Moskwa, która pierwotnie miała 
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się nazywać Wieczór, gromadziła na seansach dostojników partyj-
nych, ale i zwykłych ludzi. Bezpieczeństwa strzegła Milicja Oby-
watelska. Mimo to zdarzało się pobicie biletera, pocięcie foteli, 
kradzież kawałka płyty marmurowej czy niecenzuralne wyrazy na 
ścianach. Widzów cieszyły jednak przygody „Fanfana Tulipana”, 
wzruszała sprawiedliwość wymierzana w westernie „Rio Bravo”, 
ekscytowały efekty specjalne przy pokazie „Trzęsienia ziemi”. O ki-
nie Moskwa nakręcono nawet film zatytułowany „Moja Moskwa” 
(w reżyserii Piotra Morawskiego).

Mapę kin warszawskich w latach 50. czy 60. uzupełniały kina 
zakładowe. Przy ulicy Olesińskiej 21 na Mokotowie działało 
kino o wdzięcznej nazwie Przodownik. Niewielkie, na 250 
miejsc. Cztery razy w tygodniu dawano tam po dwa seanse,  
a w niedziele aż cztery. Bilet kosztował 4 zł (cena dwóch bute-
lek oranżady). Kino wprawdzie najniższej, bo trzeciej katego-
rii było jednak często odwiedzane – powodzeniem cieszyły się  
takie filmy, jak „Złodziej w hotelu” czy „Ostatni zachód słoń-
ca”. Jego ówczesny menedżer, pan Piekarski, dopiero po pracy 
na budowie mógł doglądać kina. Nic więc dziwnego, że zda-
rzały się skargi. Konkurencję dla Przodownika stanowiło kino 
Sokół przy ulicy Paca na Pradze-Południe. Z kolei na Pradze- 
-Północ przy ulicy Siedleckiej działało kino Avia. Wyświetla-
no tam filmy tylko raz w tygodniu. Większą frekwencję miało  
kino zakładowe MSW Klub przy alei Wyzwolenia, niedaleko 
obecnego kina Luna. Rocznie oglądało tam filmy 300 tysięcy 
widzów. Oczywiście pierwsze kino zakładowe – Mazowsze – 
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powstało na robotniczej Woli,  
w miejscu obecnego Teatru na Wo-
li. Rada zakładowa Zakładów Ra-
diowych im. Kasprzaka wyasygno-
wała na ten cel 2,5 mln zł. 100 ty-
sięcy złotych dochodu rocznie sa-
tysfakcjonowało zarówno radę, jak 
i kierownika kina Mazowsze Bogu-
sława Muchę. Również na Woli  
– w miejscu dzisiejszej siedziby 
prokuratury przy ulicy Ciołka – 
znajdowało się kino Kos. Sala na 150 miejsc, o kremowych ścia-
nach, sufit bordo, a do tego ładne oświetlenie. W holu na wi-
dzów czekały fotele, telewizor i prasa.

Siedemnaście kin związkowych świetnie zaspokajało potrzeby 
kulturalne mieszkańców odległego Czerniakowa, Koła, Grocho-
wa, Pyr i Falenicy.

Takie kina, jak Czajka na Czerniakowie, Sokół na Pradze,  
Delfin w centrum Warszawy, miały stałych bywalców. Bilety moż-
na było zamówić telefonicznie, często zajmowano to samo miejs-
ce. Te i inne kina (Drops przy zakładach Wedla, Skarb  
przy ulicy Świętokrzyskiej 12, Barbara przy Wspólnej 62,  
Pod kopułą dla pracowników KC PZPR w budynku Główne- 
go Urzędu Planowania i Najwyższej Izby Kontroli) zapewniały  
frekwencję do miliona widzów rocznie.

Na Mokotowie filmową rozryw-
kę zapewniał mieszkańcom... ko-
ściół. Kino parafialne Nieszporek 
przy parafii św. Kazimierza na 
Chełmskiej pokazywało takie fil-
my, jak „Znachor” czy „Pieśniarz 
Warszawy”. Kino o surowej nazwie 
Moralność przy parafii św. Mi- 
chała przy Puławskiej miało za  
zadanie wychowywać młodzież.  

W ramach lekcji religii za skromną opłatą 50 groszy można było 
zobaczyć np. „Qvo vadis”. 

Na białym prześcieradle wyświetlano natomiast filmy w świe-
ckim kinie Rozkosz przy ulicy Belgijskiej 12. Reklamę temu  
kinu zapewniały zostawiane w pobliskim sklepie spożywczym 
ulotki.

Nie ma już dawnych kin. Tym bardziej odwiedzajmy Iluzjon, 
który wraca na mapę kulturalną Warszawy.   
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„Stolica” 1967, nr 9; „Życie kulturalne stolicy”, „Stolica” 1949,  
nr 19; „Moskwa nowe kino warszawskie”, „Stolica” 1950, nr 32

Czasami myślę,  
że najbardziej lubię  
w miastach to, co je 
zdradza. To znaczy to, 
co nie należy do ich 

pierwszego planu, do ich wielkomiejsko-
ści; to, co w ogóle nie pasuje do ich natu-
ry, do ich obecnego stanu. Miejsca, gdzie 
przekraczamy niewidzialne granice i tra-
fiamy w inną rzeczywistość, niekoniecznie 
piękniejszą, ale ciut magiczną, nieco dziw-
ną, cokolwiek baśniową, jakby obcą. 

Szukam takich zakątków w obu mia-
stach mego życia, Warszawie i Paryżu;  
aby do nich dotrzeć, trzeba dobrze miasta 
znać, czuć ich puls, ich codzienną „nor-
malność”. W Paryżu chodzę niekiedy 
wdychać zapach koni. W samym centrum, 

tuż za ratuszem Hôtel de Ville są dobrze 
ukryte stajnie; trzyma tam swoje rumaki, 
albo i zwykłe szkapy, paryska straż miej-
ska. Gdy dobrze wiatr powieje, zapach  
– sierść, siano – jest odurzający. I tak 
sprzeczny z Paryżem dzisiejszym, zmecha-
nizowanym i, gdyby nie dzielnicowe targi, 
odciętym od wszelkiej wiejskości. Parę-
dziesiąt metrów od stajni, w bok i w głąb, 
przebiega linia metra; metro jest tu całko-
wicie automatyczne, bez maszynisty. 

Albo tam, obok parku Montsouris.  
Niewielki pasaż, małe domki przytulone 
do siebie, dosłownie jak z bajki, jak z in-
nej bajki. Takie uliczki spotkać można tyl-
ko na głębokiej prowincji, która tu,  
w tej okolicy, zostawiła kiedyś wciąż  
niezatarty stempel. 

W Warszawie taką wiejskość, niemiejską, 
niemęską (jeśli uznać miasto ze swymi 
wieżowcami za architekturę macho) zna-
leźć jest łatwiej, lecz i tak nie przestaje 
mnie ona zadziwiać. Choćby ta skarpa 
między Wilanowską a Stegnami, schodzą-
ca od Puławskiej łagodnie i trwale. Naj-
pierw jeszcze wysokie domy z lat 70., póź-
niej, po bokach, nowe, niskopienne osie-

dla, dobrze strzeżone, i nagle, ni z gruszki 
ni z pietruszki, pola, na których ktoś coś 
jeszcze uprawia, dzikie zagajniki i – w sta-
nie posuniętego zniszczenia – dwa czy 
trzy dworki sprzed stu lat i więcej. Wyspa 
inności w warszawskim pejzażu; jeżdżę 
tam rowerem i czuję się odkrywcą. Albo 
ten prostokącik działek w pobliżu Dworca 
Gdańskiego; przycupnął wśród tych no-
wych wieżowców maszerujących od Inf-
lanckiej w stronę torów; jadę tramwajem 
Słomińskiego, wpatruję się w tę enklawę 
jak urzeczony; kto tam przesiaduje, pytam 
siebie, stwory z jakiej planety? No i domki 
fińskie przy ulicy Jazdów, ale to cała od-
rębna historia, o której kiedyś wspomnę, 
gdyż tam bije moje serce. I ta zona przy 
Dworcu Wschodnim, biegnąca od Lubel-
skiej tyłami w stronę Podskarbińskiej. Gdy 
zapuszczałem się tam będąc dzieckiem, 
miałem wrażenie, że wkraczam w miejsce 
tak obce, że niepojęte. Trochę się bałem, 
to nie było moje miasto, które znałem  
i zdążyłem oswoić – i tak trwa to do dziś.

Więc tak, na wyspy można jeszcze (jak 
długo jeszcze?) podróżować tramwajem  
i rowerem, bez żadnych biur podróży.


