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Kino Kosmos
Jak chodziłem do Szkoły numer 21na ulicy Długosza, to kina Kosmos jeszcze nie
było. Tam był pusty placyk, na którym graliśmy w piłkę, a czasem po prostu biliśmy
się po lekcjach. Obok był budynek, w którym było półsanatorium dla studentów. Tam
przebywali  studenci  chorzy  na  gruźlicę.  Później  wybudowano  kino  Kosmos,
najładniejsze, panoramiczne, w którym nie tylko wyświetlano filmy, zresztą bardzo
ciekawe, ale również odbywały się koncerty.  Przyjechał  Piotrek Szczepanik,  był
Łazuka, „jaka tego jest przyczyna? ja z Lublina, ty z Lublina” i Jacek Fedorowicz.
Taka grupa kabaretowa. Szczepanik śpiewał piosenki. Na scenie w Kosmosie my
jako „Bezimienni” też mieliśmy występ.
Pamiętam, że ciągle stało się w kolejce po bilety, bo przecież nie było telewizji. Kina
lubelskie były oblężone.  Było Wyzwolenie,  kiedyś Apollo,  później  Staromiejskie,
kiedyś,  nowe kino,  właśnie  ten  Kosmos.  Zresztą  było  kino  „Koziołek”  w tej  hali
sportowej,  na ulicy Lubartowskiej.  Były westerny,  były  filmy francuskie,  włoskie,
amerykańskie. Obłożenie było niesamowite, ciężko było u koników dostać bilety.
Tłumy ludzi stały, żeby w ogóle dostać się do kina. Bardziej kasowe filmy grano w
większych kinach. Pamiętam, że „Krzyżaków” grali w „Koziołku”. Mnóstwo ludzi waliło
na  „Krzyżaków”  Forda.  Grali  to  całymi  miesiącami  i  był  komplet.  Przyjeżdżała
młodzież z całego województwa lubelskiego, przyjeżdżały szkoły, żeby obejrzeć ten
film.
Na  westerny  ciężko  było  się  dostać.  Było  kino  „Grunwald”  w  Domu  Żołnierza.
Chodziłem na poranki do Wyzwolenia. Bilety były po złoty dwadzieścia. Tanie bardzo.
Jeżeli chodzi się do Wyzwolenia na seanse popołudniowe, to drugie miejsca były po
trzy sześćdziesiąt,  pierwsze po cztery pięćdziesiąt.  Zresztą bardzo lubiłem kino
Wyzwolenie. Rzędy najbliżej ekranu były to tak zwane drugie miejsca i były tańsze, a
te dalsze były droższe.
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