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Lubelska kinematografia

Spoglądając na rozwój lubelskiej kinofikacji z perspektywy 25-lecia, nie sposób nie zatrzymać się dłużej 

przy kilkumiesięcznym okresie po wyzwoleniu Lublina przez wojska radzieckie. Pierwsza stolica Polski  

Ludowej była bowiem zarazem kolebką naszego powojennego przemysłu filmowego, tutaj też miały swoje 

zaczątki wszystkie ważniejsze instytucje kinowe. W ostatnich dniach lipca 1944 roku do Lublina przybyła 

Czołówka Filmowa Wojska Polskiego - powstała w 1943 roku na terenie ZSRR przy oddziałach I Dywizji  

WP - i  natychmiast  przystąpiła do organizowania polskiej  kinematografii.  Pierwszą siedzibą „Czołówki” 

była willa kata Lubelszczyzny,  generała SS i  Policji  -  O.  Globocnika,  przy ulicy Boczna Lubomelskiej.  

Przypadek sprawił, że właśnie w miejscu skąd jeszcze niedawno wychodziły instrukcje dotyczące masowego 

wyniszczania ludności województwa lubelskiego teraz powstał oskarżycielski filmowy dokument: Majdanek 

-  cmentarzysko  Europy.  Tu  powstał  też  pierwszy numer  Polskiej  Kroniki  Filmowej,  zawierający m.  in. 

sprawozdanie  z  wizyty  przedstawicieli  najwyższych  władz  polskich  na  przedpolach  Warszawy  oraz 

przyjazdu do Lublina oficjalnego przedstawiciela rządu francuskiego.

Zaplecze  techniczne  „Czołówki”  prawie  nie  istniało.  Filmy  produkowano  w  warunkach  niezwykłe 

prymitywnych, np. negatywy ukazujące Lublin tuż po wyzwoleniu wywoływane były w... wannie.

Prawie  natychmiast  po  opuszczeniu  miasta  przez  hitlerowców rozpoczęły działalność  trzy istniejące  

wówczas  w  Lublinie  kina:  „Rialto”,  „Apollo”,  i  „Wenus”  (obecnie:  „Staromiejskie”,  „Wyzwolenie”  i 

„Robotnik”).  Dwa ostatnie  uległy zresztą  dewastacji  podczas  ostatnich działań wojennych,  a  w dodatku 

Niemcy uciekając  wywieźli  z  nich aparaturę  projekcyjną.  Aparatura  w kinie  „Rialto” ocalała,  ponieważ 

właściciel  kina  zabarykadował  wszystkie  wejścia,  sam zaś  się  ukrył;  Niemcom nie  starczyło  czasu  na 

forsowanie masywnych drzwi osiemnastowiecznego budynku.

Tak  więc  30  lipca  1944  roku  mógł  się  odbyć  w  „Rialto”  pierwszy  pokaz  zestawu  filmów 

krótkometrażowych „.Czołówki”.  Wkrótce potem,  dzięki  przekazaniu przez wojskowe władze radzieckie 

przenośnych  aparatów  projekcyjnych  tzw.  „pieredwiżek”,  rozpoczęły  stałą  działalność  kina  „Apollo” 

i „Wenus”. Poza filmami-reportażami  z frontu publiczność mogła obejrzeć m. in. Trzech Muszkieterów oraz 

Cyrk.

Szczególnie trudno było o filmy fabularne. Wprawdzie na strychu kina „Wenus” odkryto przypadkowo 

kilka ukrytych tam filmów - jeszcze z września 1939 roku - ale znajdowały się one w bardzo złym stanie  

technicznym.  Sytuacja zmieniła się,  gdy do Lublina przyjechał  przedstawiciel  kinematografii  radzieckiej 



Britikow,  mający  za  zadanie  pomoc  w  organizacji  kinematografii  polskiej.  Wówczas  to  na  lotnisku 

w Radawcu  wylądował  samolot  z  Moskwy,  przywożąc  liczne  filmy  fabularne,  wśród  nich  takie  sporo 

przedwojennych  filmów  polskich.  Te  ostatnie  były  często  zdekompletowane,  brakowało  niektórych 

fragmentów, a np. film  Barbara Radziwiłłówna miał na dużych odcinkach zniszczoną perforację. Dzięki 

jednak  umiejętnym  zabiegam  konserwatorskim  dokonanym  przez  personel  miejscowych  kin,  filmy  te 

ukazały się na ekranach.

Jako ciekawostkę warto podać,  że zniszczony film o Janie Kiepurze został  na nowo „zmontowany” 

i zaopatrzony  w  inny  tytuł,  odpowiadający  jego  obecnemu  charakterowi.  Z  dwugodzinnego  obrazu 

stworzono 45-minutową składankę pieśni i piosenek i wyświetlano pod tytułem Daj mi tę noc.

Frekwencja na seansach była ogromna, polskie słowo padające z ekranu witano i entuzjazmem. Wielką 

owację zgotowano Adolfowi Dymszy, który przypadkiem pojawił się w kinie „Rialto” na projekcji swego 

filmu  Bolek i  Lolek.  Wydarzeniem dużej  miary stała się jesienią 1944 roku uroczysta lubelska premiera  

Radugi (Tęczy) według książki Wandy Wasilewskiej, na którą przybyła autorka.

„Apollo”  i  „Wenus”  znajdowały się  podczas  okupacji  pod  zarządem niemieckim,  toteż  od  razu  po 

wyzwoleniu stały się placówkami państwowymi. Natomiast „Rialto” jeszcze przez dłuższy czas pozostawało 

w rękach prywatnych. Właścicielem był  Makowski.

Pod koniec września lub na początku października 1944 roku Czołówka Filmowa została przekształcona 

w  Wytwórnię  Filmową  Wojska  Polskiego.  Jej  dotychczasowa  dodatkowa  działalność  w  zakresie 

rozpowszechniania filmów na terenach wyzwolonych przeszła w gestię Oddziału Kinofikacji  oraz Biura 

Wynajmu  Filmów,  powstałych  przy  Wydziale  Propagandy  Filmowej  Resortu  Informacji  i  Propagandy 

PKWN.

Oddział Kinofikacji w styczniu 1945 roku został przeniesiony do Łodzi i przekształcił się w Centralny 

Zarząd Kinofikacji. W Lublinie natomiast utworzono Ekspozyturę Warszawskiej Okręgowej Dyrekcji Filmu 

Polskiego.  W  1951  roku  powstało  przedsiębiorstwo  państwowe  o  zasięgu  wojewódzkim  pod  nazwą 

Okręgowy Zarząd Kin w Lublinie, podległe bezpośrednio Centralnemu Zarządowi Kin w Warszawie.

Pierwszym kierownikiem Oddziału  Kinofikacji  była  Maria  Sokorska,  pracą  Biura  Wynajmu Filmów 

kierował Józef Jusiński (obecnie realizator filmowy).

Lubelscy pracownicy kinowi okazali się środowiskiem bardzo prężnym - już 1 października 1944 roku 

utworzyli  przy  Resorcie  Kultury  PKWN  Związek  Zawodowy  Pracowników  Filmowych,  którego 

przewodniczącym  został  Władysław  Wiśniewski  (wówczas  pracujący  jako  konserwator  filmów), 

a sekretarzem Mieczysław Makowski.

W  początkowym  okresie  po  wyzwoleniu  pracownicy  kin  oraz  urzędów  nie  otrzymywali  pensji, 

a wynagrodzenie za pracę wypłacano im produktami żywnościowymi i ubraniem. Do dzisiaj przechowały się 

sygnowane przez Wydział Propagandy Filmowej: „Wykaz pracowników i ich rodzin wg stanu zatrudnienia 

na dzień 15 października 1944 roku” oraz „Dodatkowy wykaz pracowników i ich rodzin na przydział butów 



wg  stanu  zatrudnienia  na  dzień  15  listopada  1944  roku”  wyszczególniające,  obok  daty  urodzenia 

i stanowiska służbowego, również... posiadany numer obuwia. Z tych wykazów łatwo się zorientować, że 

w połowie listopada 1944 roku personel kin lubelskich oraz władze tego resortu liczyły łącznie 67 osób.

Na terenie województwa działało 7 kin, z czego 3 w Lublinie. W porównaniu z istniejącymi przed wojną  

na  Lubelszczyźnie  38  kinami  była  to  ilość  znikoma.  Sale  kinowe leżały w gruzach albo  zostały przez 

okupantów zamienione w magazyny lub inne obiekty wojskowe.  Niezależnie  więc od budowy podstaw 

polskiego przemysłu filmowego, trzeba było niemal od podstaw odbudowywać bazę widowiskową. Należy 

zaznaczyć, że ponadto we wsiach i miasteczkach wyświetlane były filmy przez specjalne ekipy wojskowe, 

lecz i one nie mogły zaspokoić olbrzymiego zapotrzebowania na ten gatunek sztuki.

Po  nader  trudnym  okresie  początkowym  lubelskie  przedsiębiorstwo  kinowe  szybko  się  rozwija  

i uzyskuje poważne osiągnięcia w skali krajowej w dziedzinie rozwoju sieci kinowej i na innych odcinkach 

pracy.  Podczas  gdy w 1944 roku na terenie  województwa działało tylko  7 kin,  a  liczba miejsc  w nich  

wynosiła łącznie 3393, to już w 1950 roku odpowiednie wskaźniki wynoszą: 48 kin (w tym 19 wiejskich 

stałych i 17 ruchomych) oraz 8931 miejsc, a w 1955 roku aż 148 kin (w tym 28 miejskich, 79 wiejskich 

stałych, 20 półstałych i 21 ruchomych) i 19 007 miejsc.

W 1958 roku,  na podstawie decyzji  Ministra  Kultury i  Sztuki,  zwierzchni  nadzór  nad działalnością 

dotychczasowego  Okręgowego  Zarządu  Kin  przejmuje  Prezydium  WRN  w  Lublinie.  Przedsiębiorstwo 

pozostaje nadal na pełnym rozrachunku gospodarczym,  rozlicza się z budżetem państwa poprzez budżet 

terenowy;  przyjmuje  nazwę:  Wojewódzki  Zarząd  Kin  w  Lublinie.  Naczelny  Zarząd  Kinematografii  

w Warszawie ma nadzór tylko nad niektórymi specjalistycznymi odcinkami działalności przedsiębiorstwa. 

WZK jest powołany „w celu zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie upowszechniania kultury wśród 

społeczeństwa, pogłębiania wiedzy i  sztuki filmowej, a w szczególności realizowania zadań narodowego 

planu gospodarczego w zakresie wyświetlania filmów”.

Obecnie w województwie lubelskim działa 309 kin państwowych (209), związkowych i społecznych. 

Średnio na Lubelszczyźnie wypada 1 kino na 6249 mieszkańców, podczas gdy średnia krajowa wynosi 8590. 

Nie można przy tym pominąć faktu, że województwo zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem ilości  

kin wiejskich, jest ich tutaj 248 z czego 169 podlega WZK. Ogółem w WZK pracują 974 osoby, z czego 718 

na pełnych etatach. 13 pracowników posiada wykształcenie wyższe, 79 - średnie zawodowe, 67 - średnie 

ogólnokształcące, 76 - niepełne średnie, 89 - zasadnicze zawodowe.

Zasadnicza działalność WZK koncentruje się na kierowaniu pracą podległych mu kin.  Są ich cztery 

rodzaje:  kina miejskie,  wyświetlają  filmy 35 mm.  Ich aparatura  projekcyjna  jest  również w większości 

przystosowana  do wyświetlania  filmów panoramicznych.  Kina wiejskie  stałe  wyposażone są  głownie w 

aparaturę na taśmę filmową 16 mm (ilość i częstotliwość seansów nie jest stała, ale zależy od miejscowych 

warunków), kina wiejskie półstałe, oprócz miejscowości macierzystej wyświetlają filmy w sąsiednich wsiach 

i osadach, kina ruchome wyświetlają filmy w poszczególnych przydzielonych im powiatach. Każde takie 

kino jest wyposażone w specjalny samochód i aparaturę projekcyjną.



WZK  posiada  również  własne  wojewódzkie  Warsztaty  Naprawcze,  wykonujące  remonty  i  montaż 

aparatury, urządzeń kinotechnicznych dla podległych kin oraz kin z sieci państwowej.

Trzeba tu powiedzieć,  że kina wiejskie i  ruchome są na ogół deficytowe (powiększył  się on jeszcze 

z chwilą  ogromnego  rozwoju  telewizji),  a  brakujące  sumy przedsiębiorstwo  rekompensuje  z  dochodów 

uzyskanych w kinach miejskich. Akcja zakładania nowych kin wiejskich jest jednak nadal kontynuowana  

przez WZK ze względu na aspekt polityczny, społeczno-wychowawczy i kulturalny tych kin. Kina wiejskie 

i ruchome obsługują przecież systematycznie około 950 miejscowości w województwie, a więc prawie 70% 

ogólnej  liczby  mieszkańców  wsi  ma  możność  zapoznania  się  z  dorobkiem  kinematografii  polskiej 

i zagranicznej.

Wiele uwagi poświęca przedsiębiorstwo sprawie zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza. Pomijając już 

oczywistą stałą troskę o unowocześnienie sprzętu projekcyjnego, należy podkreślić dbałość o rozrzucone po 

całym województwie lokale kinowe, których większość (82% kin miejskich i wszystkie wiejskie) mieści się 

w obiektach obcych, użytkowanych przez WZK na podstawie zawartych umów najmu. Na remonty kapitalne 

wspomnianych kin wydatkowano np. w 1968 roku 578 800 zł, a plany na 1969 rok przewidywały 1 800 000  

zł. Przeciętnie w ciągu roku dokonuje się remontu kapitalnego 3 kin.

Równocześnie  WZK czyni  starania  o  zapewnienie  sobie  jak  największej  ilości  obiektów własnych.  

Realizuje  to bądź przez wykupywanie budynków kin od ich właścicieli  (np.  kino „Opolanka” w Opolu 

i „Robotnik” w Lublinie), bądź też przez budowę nowoczesnych budynków kinowych. Kilka lat temu Lublin 

otrzymał nowoczesne kino „Kosmos” z 800 miejscami, w 1969 roku WZK przystąpił do budowy wielkiego 

kina w Białej Podlaskiej. Ponadto opracowuje się plany i kosztorysy jeszcze jednego kina w Lublinie, które 

będzie wyświetlać filmy o szerokości taśmy 70 mm.

Ważnym zadaniem polityczno-społecznym WZK jest dbałość o zapewnienie odpowiedniego repertuaru 

w kinach, a więc rozpowszechnianie filmów produkcji polskiej, radzieckiej i krajów demokracji  ludowej 

oraz  filmów o wybitnych walorach  artystycznych i  społecznych,  reprezentujących postępową twórczość 

krajów kapitalistycznych. Warto odnotować, że w samym tylko 1968 roku na ekrany kin Lubelszczyzny 

wprowadzono 179 nowych filmów fabularnych (100 z krajów socjalistycznych i 79 z kapitalistycznych). 

Było wśród nich najwięcej dramatów (66) i komedii (29), najmniej muzycznych (2). Pewne zastrzeżenia 

może budzić stosunkowo mała liczba filmów psychologicznych (9) oraz młodzieżowych i dziecięcych (14).

Z rozpowszechnianiem filmów wiąże się sprawa ich popularyzacji. W tym miejscu warto zatrzymać się 

chwilę  nad  jedną  z  jej  form stosowaną  przez  WZK,  a  mianowicie:  festiwalami,  konkursami,  licznymi 

przeglądami filmowymi oraz spotkaniami z wybitnymi reżyserami i aktorami, organizowanymi dla szerokiej  

publiczności. Do tradycji należy już organizowany w Lublinie Ogólnopolski Festiwal Filmów Rolniczych, 

dokonujący oceny najlepszych dzieł tej specjalności a skupiający realizatorów z całej Polski. W 1969 roku 

Festiwal został wzbogacony o godną pochwały innowację - w jego ramach dokonano również przeglądu 

filmów o tematyce rolniczej nakręconych przez amatorów (w większości przypadków przez pracowników 

naukowych wyższych uczelni i instytutów rolniczych). Imprezą w skali ogólnopolskiej był także trwający na 



Lubelszczyźnie  od 20 kwietnia  do 9 maja  1969 roku pokaz filmów krótkometrażowych zorganizowany 

w ramach IX Konkursu Filmów Turystycznych. Zestawy filmów wyświetlano w 15 kinach, odbyło się 30 

seansów, które obejrzało ponad 8 tys. widzów. Co roku organizowane są „Dni Filmu Radzieckiego” oraz 

specjalne przeglądy filmów produkcji krajów demokracji ludowej oraz polskiej.

W 1969 roku szczególny nacisk położono na prezentowanie dorobku polskiej kinematografii w ramach 

imprezy „Kinematografia polska w XXV-leciu PRL - Dni Filmu Polskiego w 1969 roku”. Większość filmów 

prezentowana  była  w zestawach  tematycznych,  wśród  których  na  pierwszym miejscu  wymienić  należy 

„I Przegląd  Filmów  Społecznie  Zaangażowanych”,  obejmujący  w  grupie  filmów  pełno- 

i krótkometrażowych trzy zasadnicze grupy: „W walce o wyzwolenie społeczne i narodowe”, „Nigdy więcej 

wojny”  oraz  „Człowiek  i  jego  miejsce  w  społeczeństwie”.  Zestawy  filmów  krótkometrażowych 

rozpowszechniano  pod  hasłami:  „Piękna  nasza  Polska  cała”,  „Na  wielkich  budowach  socjalizmu  PRL” 

i „Rozwój nauki,  oświaty i  kultury w Polsce Ludowej”.  Z licznych imprez towarzyszących,  których nie 

sposób  wymienić  z  uwagi  na  ograniczone  ramy  niniejszego  szkicu,  warto  podkreślić  inicjatywę 

organizowania  jednodniowych  seminariów  poświęconych  dorobkowi  polskiego  filmu  powojennego 

a prowadzone  przez  prelegentów WZK (krytyków filmowych,  naukowców,  dziennikarzy)  dla  środowisk 

skupionych wokół kin studyjnych oraz w „Klubach X Muzy”.

Akcja  kin  studyjnych to  szczególnie  interesujący kierunek działalności  kulturalno-oświatowej  WZK. 

Obecnie Lubelszczyzna posiada najliczniejszą sieć kin prowadzących tę akcję. Filmy studyjne wyświetlane 

są  w 22 placówkach WZK. Placówką wiodącą jest  kino „Chatka Żaka” w Lublinie,  nastawione przede 

wszystkim na wyświetlanie filmów studyjnych.

Od stycznia 1968 roku przy WZK istnieje Rada Artystyczna Kin Studyjnych złożona z przedstawicieli 

UMCS, ZSP, ZMS, ZMW, dziennikarzy i  WZK, która kształtuje i  czuwa nad zrealizowaniem programu 

pracy  kin  studyjnych  w  województwie.  Filmy  studyjne  cechują  szczególnie  walory  artystyczne  oraz 

społeczno-polityczne,  należą  one  do  kategorii  tzw.  filmów trudnych.  Z  reguły poprzedzają  je  prelekcje 

wprowadzające, wygłaszane przez prelegentów lub odtwarzane z taśmy magnetofonowej.

Wspomnianą  działalność  WZK  prowadzi  w  ścisłym  powiązaniu  z  Zarządem  Wojewódzkim  ZMS 

w Lublinie,  który  traktuje  ją  jako  jedną  z  ważnych  dziedzin  swojej  pracy  ideowo-wychowawczej. 

Współpraca została usankcjonowana formalną umową, na mocy której m. in. przy kinach prowadzących 

działalność studyjną zostały powołane Młodzieżowe Rady Społeczne. Do ich zadań należy upowszechnianie 

wiedzy  filmowej.  W środowisku  Młodzieżowe  Rady  Społeczne  powołały  do  życia  „Kluby  X  Muzy”,  

grupujące przede wszystkim ZMS-owską młodzież szkolną. Kluby takie istnieją w Puławach, Lubartowie, 

Nałęczowie, Międzyrzecu, Opolu, Łukowie, Parczewie, Radzyniu, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i 

Włodawie. Ewenementem w skali krajowej jest patronat Zarządu Miejskiego ZMS w Lublinie nad kinem 

„Staromiejskie”. Dzięki odpowiedniemu doborowi repertuaru ma ono charakter kina młodzieżowego (2 razy 

w tygodniu wyświetla się tu również filmy studyjne). Nad repertuarem czuwa Rada Młodzieżowa składająca 

się z przedstawicieli ZMS.



Wprowadzenie w wielu kinach działalności studyjnej oraz fakt,  że sekretarzami Młodzieżowych Rad 

Społecznych są z urzędu kierownicy tych kin wymaga stałego podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych. 

W związku  z  tym  WZK  wraz  z  ZW  ZMS  prowadzi  specjalne  letnie  seminaria  filmowe  w  ośrodku 

wypoczynkowym  ZMS  -  Białka  w  powiecie  parczewskim.  Seminaria  trwają  około  2  tygodni,  a  ich 

uczestnicy zapoznają się z największymi osiągnięciami kinematografii światowej. Prelekcje oraz wykłady 

wygłaszają profesorowie i asystenci łódzkiej Wyższej Szkoły Filmowej, znani krytycy filmowi. Podobny 

charakter  miał  zorganizowany  w  drugiej  połowie  czerwca  1969  roku  w  Białce  obóz  szkoleniowy dla 

członków Młodzieżowych Rad Społecznych,  na którym zajęcia prowadzone były przede wszystkim pod 

kątem rozwoju i osiągnięć kinematografii polskiej w okresie ostatniego  dwudziestopięciolecia.

Na zakończenie warto wspomnieć o akcji doszkalania pracowników różnych specjalności prowadzonej  

od lat przez Wojewódzki Zarząd Kin w Lublinie. Przy przedsiębiorstwie istnieje stały punkt konsultacyjny 

Technikum  Zaocznego  Naczelnego  Zarządu  Kinematografii  w  Warszawie,  który  prowadzi  zajęcia  na 

wydziałach: Ekonomicznym i Kinotechnicznym (uczęszcza tutaj 130 osób). W 1969 roku WZK prowadził 

ponadto m. in. trzy kursy dla kinooperatorów III kategorii oraz roczny zaoczny kurs dla elektromechaników 

kinowych II kategorii.

Już  przytoczone  liczby  oraz  fragmentaryczny  szkic  o  działalności  Wojewódzkiego  Zarządu  Kin 

w Lublinie - nie mówiąc nawet o niewymiernych wartościach społecznych, politycznych i kulturalnych tej 

pracy - świadczą o ogromnym rozwoju „przemysłu" kinowego, jaki dokonał się w ciągu dwudziestu pięciu 

lat władzy ludowej na Lubelszczyźnie. Warto jeszcze raz przypomnieć, że rozpoczynano w lipcu 1944 roku 

od siedmiu zdewastowanych kin oraz kilku rolek taśmy filmowej.


