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Sobota, 16 czerwca 1945 r., godz. 16.00 – w powojennym Wrocławiu, pełnym 
ruin i gruzów, startuje pierwsze kino. Jest namiastką normalności i oznaką 
stabilizującej się sytuacji w mieście. Na cześć stolicy i dla podkreślenia – jak 
wtedy mówiono – łączności tzw. Ziem Odzyskanych z macierzą, kino otrzymuje 
nazwę „Warszawa”. Jaki film zostaje wybrany na historyczną premierę? 
Dlaczego akuratnie to kino, ukryte głęboko w podwórku, uruchomiono jako 

pierwsze? Co mieściło się w tym miejscu wcześniej? 

16 CZerWCa 
„Warszawa” – pierwsze kino  

powojennego Wrocławia

WrOCŁaWSKIe HISTOrIe 

„Majdanek – cmentarzysko Europy” w reżyserii  

Aleksandra Forda – czarno-biały film doku-

mentalny z 1944 r. wyprodukowany przez 

Wytwórnię Filmową Wojska Polskiego, będący 

reportażem z obozu koncentracyjnego w Maj-

danku. Wiele drastycznych i poruszających 

scen oraz wywiady z ocalonymi więźniami 

pochodzącymi z różnych krajów Europy. To  

właśnie ten film zostaje wybrany na historyczną 

premierę powojennego kina we Wrocławia. 

Decyzją nowo ukonstytuowanego Zarządu Miej- 

skiego Wrocławia ma on być prezentowany 

podczas bezpłatnych seansów organizowanych 

zarówno dla Polaków, jak i Niemców. W ten 

sposób rozpoczęła się powojenna historia wro-

cławskich kin. 

Kino „Warszawa” wystartowało niewiele ponad 

miesiąc po przybyciu do Wrocławia pierwszych 

grup operacyjnych. Z ponad trzydziestu kin 

działających wcześniej w mieście, tylko cztery 

po przeprowadzeniu niezbędnych remontów 

mogły nadawać się do użytkowania, reszta leżała 

w gruzach. Stosunkowo najmniej zniszczo- 

ne było dawne kino Palast-Theater, które od 

„Nasz Wrocław”, nr 2, 17–23 czerwca 1945 Kadr z filmu dokumentalnego „Majdanek – cmentarzysko Europy”  
(1944, reż. Aleksander Ford)
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1910 r. mieściło się w przebudowanej dużej sali 

balowej dawnej Palace-Restaurant przy Neue 

Schweidnitzerstrasse (ob. ul. Świdnicka). Było 

to jedno z najpopularniejszych wrocławskich 

kin, szczególnie jeszcze przed I wojną światową. 

W pierwszych latach istnienia kino liczyło ok. 

430 miejsc. Po późniejszych modernizacjach 

pojemność sali zwiększyła się do 460 miejsc, 

zaś po przebudowie znajdującej się nad kinem 

sali na część balkonową, co nastąpiło w 1925 r., 

na widowni mogło zasiąść 650 osób. Z czasem 

w Palast-Theater funkcjonowały dwie sale  

– duża (Großer Saal) oraz mała (Kleiner Saal).  

To właśnie to kino po prowizorycznym remon-

cie nadawało się do szybkiego uruchomienia  

i użytkowania.

Zepsuty sprzęt naprawiono, a częściowo uzupeł-

niono, przenosząc część aparatury z innych kin, 

podobnie jak zdekompletowane wyposażenie. 

Największym problemem okazał się brak prądu, 

czemu jednak udało się zaradzić i kino mogło 

szybko ruszyć. „Nasz Wrocław” donosił: „Życie 
kulturalne Wrocławia zaczyna pomału odradzać 
się. Jednym z widomych tego znaków jest otwarcie 
pierwszego kina Warszawa przy ulicy Świdnickiej, 
które nastąpi w sobotę 16 czerwca o godz. 16.00 
czasu sowieckiego”.  

Podobnie jak za czasów przedwojennych, tak 

i zaraz po wojnie wejście do kina znajdowało 

się przez zrujnowaną wówczas kamienicę od 

strony ul. Świdnickiej (w listopadzie 1945 r.  

przemianowanej na ul. Fredry, później Stalin-

gradzką). Przez kilka powojennych lat korytarz, 

którego początek znajdował się u wejścia do 

kamienicy, stanowił ewenement, bowiem gdy 

wyburzono całą kamienicę (ok. 1948–1949), 

korytarz postanowiono zachować. Rozebrano 

go dopiero w czasie budowy Kościuszkowskiej 

Dzielnicy Mieszkaniowej na początku lat 50.  

XX w. 

Przedwojenna reklama prasowa Palast-Theater, fot. za: www.polska-org.pl
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Sala kina „Warszawa”, mogąca pomieścić w po- 

czątkowym okresie funkcjonowania ok. 600 

widzów, znajdowała się dokładnie w tym sa- 

mym miejscu, gdzie przed wojną. Kino działało  

na bazie wyposażenia poniemieckiego, które  

w kolejnych latach sukcesywnie modernizowano 

i wymieniano na nowe. 

Obok takich kin jak otwarty 13 października 

„Pionier” i „Polonia” działająca od 13 września 

oraz kina „Wyzwolenie”, które zorganizowano 

w budynku szkoły na Sępolnie, kino „Warszawa” 

było jednym z czterech funkcjonujących we 

Wrocławiu w 1945 r. Od 1 stycznia 1946 r. 

wrocławianie mogli uczęszczać także do kina 

Śląsk” przy ul. Ogrodowej (ob. Piłsudskiego), 

które otwarto w dawnym kinie „Capitol”, cie-

szącym się przed II wojną światową sławą 

największego (widownia na 1200 miejsc)  

i najbardziej luksusowego kina we wschodnich 

Niemczech. Pod koniec 1946 r. we Wrocławiu 

działało już 7 kin, w których od końca wojny 

wyświetlono w sumie ponad 4 tys. seansów dla 

1,5 mln widzów, co świadczy o tym, że kino było 

dość popularną formą spędzania wolnego czasu. 

Początkowo repertuar wrocławskich kin, w tym  

kina „Warszawa” nie był zbyt bogaty, bo obej-

mował przede wszystkim filmy radzieckie, jak 

np. „Najazd”, „Mściciele ludowi”, „Iwan Groźny”, 

„Za siedmioma górami”, „Antoni Iwanowicz 

gniewa się”, „Świniarka i pastuch”, „W imię 

Ojczyzny”. W repertuarze znajdowały się także  

stare polskie filmy – „Dorożkarz nr 13” i „Stra-

chy”. Od grudnia 1945 r. wyświetlano ponadto 

„Polską Kronikę Filmową”. Rok 1946 r. to 

również głównie filmy radzieckie, ale także 

stare filmy polskie, jak np. „Profesor Wilczur”  

i „Znachor”. Z czasem zaczęły pojawiać się także 

filmy produkcji zachodniej m.in. francuskie, 

amerykańskie i angielskie. Poprawa repertuaru 

nie trwała jednak długo. Za największe kinowe 

wydarzenie drugiej połowy lat 40. XX w. 

można uznać pierwszy polski film powojenny 

„Zakazane piosenki”, który w kinie „Warszawa” 

emitowano wielokrotnie, począwszy od 1947 r.

Już od 1945 r., gdy tylko zaczęły działać dru- 

karnie, wrocławskie kina drukowały duże (86 

x 61 cm) afisze, które następnie rozwieszane 

były w rozmaitych miejscach w całym mieście.  

Reklamowano nie tylko projekcje poszczegól-

nych filmów, ale także wyświetlanych cyklicznie 

kronik filmowych oraz aktualności krajowych 

i zagranicznych, a także inne wydarzenia, 

które odbywały się w kinie. Niejednokrotnie 

stosowano przy tym łagodne akty perswazji, 

które miały dodatkowo zachęcić odbiorców 

do wzięcia udziału w ogłaszanym wydarzeniu, 

np. miesiącach zimowych kino „Warszawa” 

Kino „Warszawa” i okoliczna zabudowa w 1947 r. [nazwy ulic współczesne], 
fot. zbiory własne Michała Karczmarka

Wejście do kina „Warszawa” od strony ul. Świdnickiej (widoczne tuż  
za ciężarówką), ok. 1947/1948, fot. za: www.polska-org.pl
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podawało informację, iż sala jest ogrzewana, 

co w trudnej powojennej rzeczywistości  

i okresie mroźnych zim było ogromną zaletą. 

Na afiszach często pojawiały się ponadto 

informacje o możliwościach dojazdu do kina,  

np. „Dojazd tramwajem nr 2”. Afisze z repertu-

arami kin zwykle zawierały informacje o filmach 

wyświetlanych w danym miesiącu lub innym 

okresie. Na afiszach z pierwszych powojennych 

lat kino „Warszawa” jest wymieniane zwykle 

jako drugie lub trzecie w kolejności (po kinie 

„Śląsk” i „Scala”). Co ciekawe, obok adresu kina 

i godzin projekcji filmu, przy tytule zawsze 

pojawiała się informacja na temat pochodzenia 

filmu, np. „Film produkcji amerykańskiej”, nie  

zaś informacja o jego twórcy czy aktorach. 

Okolica kina „Warszawa” na początku lat 50. 

XX w. stała się jednym wielkim placem budo- 

wy, co wiązało się z budową Kościuszkowskiej 

Dzielnicy Mieszkaniowej. To wtedy rozebrano 

korytarz prowadzący do kina od strony dzi-

siejszej ul. Świdnickiej. Od tego czasu gmach 

kina obejmował jedynie stary i zniszczony 

budynek, który w 1958 r., tj. w chwili ukończe- 

nia KDM, schowany był za nowymi, socreali-

stycznymi zabudowaniami. 

Wejście do kina „Warszawa” od strony ul. Świdnickiej,  
ok. 1947/1948, fot. za: www.polska-org.pl

Kino „Warszawa” (po lewej w głębi) i hotel „Polonia” w okresie przygotowań do budowy KDM, początek lat 50. XX w.,  
widok od strony ob. ul. Świdnickiej w kierunku ob. ul. Piłsudskiego, fot. za: www.polska-org.pl
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Pomimo wielokrotnie podejmowanych prób 

gruntownej modernizacji kina, nigdy nie udało 

się tego przeprowadzić. Budynek niszczał, aż 

wreszcie w 1965 r. zapadła decyzja o rozbiórce 

budynku, którą realizowano dopiero trzy lata 

później, tj. w 1968 r. Wybudowany w tym 

miejscu nowy obiekt otwarto w 1973 r., jednak 

w repertuarach zamieszczanych w lokalnej  

prasie kino „Warszawa” pojawiło się dopiero 

9 i 10 października 1976 r. Główne wejście 

do nowej „Warszawy” ulokowano od strony 

obecnej ul. Piłsudskiego. Powstała nowa amfi-

teatralna sala kinowa, a w przyziemiu oprócz 

kawiarni zorganizowano salę wystawową, co 

tłumaczono brakiem tego typu powierzchni 

wystawienniczej w ówczesnym Wrocławiu. 

Dzięki takiemu połączeniu funkcji rozrywkowej 

z kulturalną odbudowane kino „Warszawa” 

wpisało się w powszechny w latach 60. XX w.  

nurt kin wielofunkcyjnych. Dzięki tej przebu-

dowie ukryty w podwórzu budynek nie ginął  

w gęstej zabudowie, zyskał ponadto dwie 

ciekawe elewacje, nietypowe wejście od strony 

obecnej ul. Piłsudskiego i reprezentacyjny hall.

W późniejszych latach kino było kilkukrotnie 

remontowane. W 1988 r. poddane zostało 

kolejnej modernizacji, będąc nieustannie aż 

do początku lat 90. najnowocześniejszym 

obiektem kinowym we Wrocławiu. Posiadało 

jedną salę kinową dla 600 osób i umieszczoną  

Kino „Warszawa” z latach 90. XX w., fot. zbiory DCF

w podziemiach restaurację, którą w połowie 

lat 90. przerobiono na małą salę kinową z 90 

miejscami. W takiej formie kino „Warszawa” 

przetrwało do 2010 r., gdy rozpoczęto generalny 

remont połączony ze zmianą właściciela oraz 

nazwy obiektu.

Uroczyste otwarcie Dolnośląskiego Centrum 

Filmowego, będącego instytucją kultury samo-

rządu województwa dolnośląskiego, odbyło się 

1 września 2011 r., zaś regularne seanse ruszyły 

już następnego dnia. Czterem nowoczesnym 

salom kinowym nadano nazwy upamiętniające 

dawne wrocławskie kina: Warszawa (sala na 250 

miejsc), Lalka (141 miejsc), Lwów (135 miejsc) 

 i Polonia (73 miejsca). 

Dolnośląskie Centrum Filmowe, wzniesione na  

miejscu swoich kinowych poprzedników – utwo-

rzonego w 1910 r. Palast-Theater i otwartego  

w 1945 r. kina „Warszawa” – jest miejscem, które 

może poszczycić się najdłuższą we Wrocławiu 

tradycją wyświetlania filmów i dlatego świętuje 

w tym roku jubileusz 110 lat. 

Dolnośląskie Centrum Filmowe utworzone w latach 2010–2011  
w miejscu Palast-Theater i kina „Warszawa”, fot. zbiory DCF
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