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Samochody 
Oglądając zdjęcia Warszawy wy-

konane przed I wojną światową, 
można zauważyć, że na ulicach 

miasta dominuje ruch konny wzboga-
cony tramwajami elektrycznymi. Po-
równując te ilustracje z fotografiami 
tych samych miejsc, wykonanymi w la-
tach 30., widać wyraźnie, że w mieście 
zaczęło pojawiać się coraz więcej sa-
mochodów. Były to zarówno auta oso-
bowe, jak i autobusy, ciężarówki oraz 
samochody służb miejskich dostoso-
wane do konkretnych zadań: wozy stra-
żackie, karetki pogotowia czy też samo-
chody służb wodno-kanalizacyjnych. 
W odpowiedzi na rosnące zaintereso-
wanie samochodami, w mieście zaczę-
ły powstawać salony wystawowe, stacje 
obsługi, garaże oraz stacje benzynowe. 
Rodzimy przemysł produkował szero-
ką gamę samochodów na licencjach 
koncernu General Motors. W fabryce 
Lilpopa, Raua i Loewensteina wytwa-
rzano chevrolety (osobowe i ciężarów-
ki), buicki i ople. W Warszawie produ-
kowano także fiaty, które montowano 
w Państwowych Zakładach Inżynierii 
przy ul. Terespolskiej oraz w zakła-
dach „Polski Fiat” przy ul. Sapieżyń-
skiej. Salon wystawowy „Polskiego Fia-
ta” mieścił się w Hotelu Europejskim, 
zaś stacja obsługi w pawilonie przy pl. 
Piłsudskiego. 
Mimo zwiększającego się ruchu samo-
chodowego Warszawa nie była mia-
stem zbyt przyjaznym dla kierowców. 
Większość ulic była wyłożona kost-
ką bazaltową, i to zwykle w centrum, 
a nawierzchnię ulic na przedmieś-
ciach wciąż stanowiły bardzo nierów-
ne kocie łby. 
Dopiero w 1925 roku wylano pierwsze 
nowoczesne jezdnie asfaltowe na uli-
cach Traugutta i  Mazowieckiej oraz na 
pl. Małachowskiego. W latach 30. za-
częto asfaltować kolejne ulice, głównie 
w ścisłym centrum. Oprócz prac drogo-
wych w śródmieściu znacznie popra-
wiono jakość głównych dróg prowa-
dzących do miasta i przebiegających 

Taksówki, zwane także dorożkami samochodowymi, w porównaniu z do-
rożkami konnymi nie były tanim środkiem komunikacji. Oferowały jednak 

nieporównywalnie wyższy poziom świadczonych usług. Kierowcy samocho-
dów oznaczonych charakterystycznym pasem w szachownicę oczekiwali na 
pasażerów m.in. wokół skweru przy kościele Wizytek przy Krakowskim Przed-
mieściu i na pl. Teatralnym. W 1930 roku w Warszawie było zarejestrowanych 
ponad 3 tys. osobowych dorożek samochodowych, wśród nich polskie samo-
chody As.

Taryfa dzienna: opuszczenie chorągiewki wraz z przejazdem pierwszego 
kilometra – 1 zł, za każdy następny kilometr – 0,60 zł
Taryfa nocna: taryfa dzienna podwyższona o 50%.
Za każde 15 min oczekiwania na pasażera – 0,20 zł
Dla porównania – przejazd do 4 km dorożką konną kosztował 1 zł., a każdy 
kolejny kilometr dodatkowo 0,40 zł 

TABOR SAMOCHODOWY INSPEKCJI SIECI WODOCIĄGOWEJ 
I KANALIZACYJNEJ PRZY UL. LIPOWEJ

RODZAJE NAWIERZCHNI NA 
WARSZAWSKICH ULICACH
rok 1919: 
kamień polny: 66%
kostka granitowa: 22%
kostka drewniana: 12%
rok 1938: 
kamień polny: 61%
kostka granitowa: 24%
kostka drewniana: 1%
asfalt: 12%
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Państwowe Zakłady Inżynierii  
i Zakłady Mechaniczne „URSUS”  
Sp. Akc., ul. Terespolska 34/36
Polski Fiat Sp. Akc.,  
ul. Sapieżyńska 6
Zakłady Metalurgiczne „Lilpop, Rau 
i Loewenstein” Sp. Akc., ul. Bema 65 
Towarzystwo Budowy Samochodów 
„As”, ul. Srebrna 16

przez nie. Przebudowano ulice: Wolską, 
Radzymińską, Targową. Wybudowano 
także al. Żwirki i Wigury, zwaną szum-
nie autostradą, prowadzącą do nowe-
go lotniska na Okęciu.
Warto zwrócić uwagę na ograniczenia 
prędkości, jakie obowiązywały w mie-
ście – w 1930 roku było to 25 km/godz., 
zaś w drugiej połowie lat 30. prędkość 
została na niektórych ulicach ograni-
czona do 15 km/godz.
W związku ze stale wzrastającym ru-
chem ulicznym, na głównych skrzyżo-
waniach, począwszy od 1938 roku, były 
montowane sygnalizatory świetlne, 
które mogły działać zarówno w pełni 
automatycznie bądź też być obsługi-

wane przez policjanta. Na niektórych 
skrzyżowaniach ruch był kierowany 
przez policjanta stojącego na wysep-
ce, w innych miejscach ustawiano pię-
trowe budki, z których policjanci obser-
wowali sytuację na ulicach. 
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ZUŻYCIE PALIWA
Fiat 508 – 8 l/100 km
Fiat 518 – 11,5 l/100 km
Fiat 524 – 16,5 l/100 km
Opel P4 – 8–10 l/100 km

W 1926 roku ford turystyczny 
kosztował 6750 zł. 

LICZBA ZAREJESTROWANYCH 
W 1937 ROKU SAMOCHODÓW
samochody prywatne – 3752
samochody ciężarowe – 1434
autobusy – 241
dorożki samochodowe (taksówki) – 2146
Liczba stacji benzynowych – 141

R O K  1 9 2 8
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STACJE BENZYNOWE W 1930 ROKU
Aleje Jerozolimskie 57, Standard-Nobel
Aleja Szucha 6, Standard-Nobel
ul. Bednarska 6, Świerszczewski Klemens
ul. Belwederska 41, Polmin 
ul. Chłodna 17, Standard-Nobel
ul. Chmielna  116, Tow. „Galicja”
ul. Chopina 17/19, Żółtkowska Aniela
ul. Elbląska 23, Standard-Nobel
ul. Fredry, Standard-Nobel 
ul. Górczewska 13, Standard-Nobel
ul. Kopernika 46, Polmin
ul. Koszykowa, róg Al. Róż, Polmin
ul. Krakowskie Przedmieście 36, Karpaty
ul. Leszno 75 (obecnie al. Solidarności), Standard-Nobel
ul. Nabielaka, róg ul. Belwederskiej 35, Auto-Koncern
ul. Nalewki 3, Straż Ogniowa
ul. Nowowiejska, róg pl. Zbawiciela, Standard-Nobel
ul. Oboźna 1/3, róg Topiel, Standard-Nobel
ul. Piusa XI 2 (obecnie ul. Piękna), Polmin
pl. Dąbrowskiego, Standard-Nobel
pl. Grzybowski, róg ul. Królewskiej, Gal. Tow. „Galicja”
pl. Krasińskich 6, Polmin
pl. Muranowski, Standard-Nobel
pl. Muranowski 15, Standard-Nobel
pl. Napoleona (obecnie pl. Powstańców Warszawy) 
obok ul. Wareckiej 6, Standard-Nobel
pl. Napoleona (obecnie pl. Powstańców Warszawy)  
u wylotu ul. Moniuszki, Standard-Nobel

pl. przed dworcem Gdańskim, Polmin
pl. Trzech Krzyży, Karpaty
pl. Unii Lubelskiej, Karpaty
pl. Żelaznej Bramy, Zimanowa
ul. Podwale 4, Karpaty
ul. Polna przy Politechnice, Galicja
ul. Przejazd 11, Standard-Nobel
ul. Puławska 41, Polmin
ul. Raszyńska róg ul. Grójeckiej, Polmin
ul. Ks. Skorupki 12, Karpaty
ul. Solec, naprzeciwko Kasy Chorych, Polmin
ul. Świętojerska, róg Nalewek, Karpaty
ul. Szeroka 30 (obecnie ul. Kłopotowskiego), 
Standard-Nobel
ul. Targowa 14, Standard-Nobel
ul. Tłomackie 6/8, Polmin
ul. Towarowa, róg ul. Przyokopowej, Limanowa
ul. Wileńska, róg ul. Targowej, Standard-Nobel
ul. Wolska 49, Dębiński M. i Wielkobroda H.
ul. Wolska 54, Karpaty
ul. Wolska 169, Standard-Nobel
ul. Zgoda 11, Karpaty
ul. Zielna 6, Gazolina
ul. Zielna 15, Galicja
ul. Zielna 16, Osipuk Grzegorz
ul. Zygmuntowska (obecnie al. Solidarności), 
róg ul. Łukasińskiego, Standard-Nobel
ul. Żelazna 42, Standard-Nobel

NA ULICACH I PLACACH WARSZAWY MOŻNA BYŁO SPOTKAĆ OPRÓCZ 
SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH LICENCJACH 
TAKŻE RODZIME KONSTRUKCJE, JAK NP. SAMOCHODY MARKI „STETYSZ”
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Wymiar sprawiedliwości
Centrum wymiaru sprawiedliwości 

II RP oraz lokalnego warszawskie-
go sądownictwa stanowił pl. Kra-

sińskich i jego najbliższe okolice. To 
właśnie tutaj, w dawnym pałacu Kra-
sińskich, zwanym także pałacem Rze-
czypospolitej, swoją siedzibę miał Sąd 
Najwyższy. Obok, w pałacu Badenich 
mieścił się Sąd Apelacyjny. Trzecim 
sądem na placu były wydziały Sądu 
Okręgowego rozlokowane w oficynie 
pałacu Krasińskich, przebudowanej 
około 1938 roku w związku z przedłuże-
niem ul. Bonifraterskiej. Główna siedzi-
ba Sądu Okręgowego mieściła się nie-
opodal w Pałacu Paca na Miodowej. To 
właśnie w tym budynku Bolesław Prus 
w swojej powieści „Lalka” umiejscowił 
scenę licytacji kamienicy Łęckiego. 
W 1913 roku wszystkie księgi hipotecz-
ne zostały przeniesione do specjalnie 
wzniesionego na terenie ogrodów Pa-
łacu Paca gmachu Hipoteki z wejściem 
od ul. Karmelickiej. Pałac w dalszym 
ciągu jednak pozostał siedzibą sądu, 
a w Sali Kolumnowej odbywały się 
najważniejsze rozprawy z udziałem 
licznej publiczności oraz przedstawi-
cieli prasy. Także przy ul. Miodowej, 
w dawnych budynkach Collegium No-
bilium znajdował się Najwyższy Trybu-
nał Administracyjny. W pobliżu, w pa-
łacu Raczyńskich na rogu ulic Długiej 
i Kilińskiego ulokowano Ministerstwo 
Sprawiedliwości, którego gmach wień-
czył tympanon z twarzą Temidy z prze-
słoniętymi oczami.
Bolączką warszawskiego sądowni-
ctwa były warunki, w jakich funkcjo-
nował Sąd Grodzki, którego siedziba 
mieściła się w Pasażu Simonsa przy 
ul. Długiej, a oddziały rozmieszczone 
były po całym mieście. Sytuacja uległa 
znacznej poprawie dopiero na wiosnę 
1939 roku, kiedy to ukończono budowę 
nowoczesnego gmachu pomiędzy uli-
cami Leszno (obecnie al. Solidarności) 
a Ogrodową. Autorem projektu obszer-
nego budynku był Bohdan Pniewski, 
który wzdłuż całej elewacji od strony ul. 

Leszno umieścił wykutą w piaskowcu 
sentencję: „Sprawiedliwość jest ostoją 
mocy i trwałości Rzeczypospolitej”.
Skazani trafiali do jednego z czterech 
warszawskich więzień cywilnych: przy 
ul. Rakowieckiej, przy ul. Daniłowiczow-
skiej, do więzienia przy ul. Dzielnej (tzw. 
Pawiak) oraz do więzienia w budynku 
Arsenału przy ul. Długiej, które zosta-
ło zlikwidowane w 1935 roku, a sam 
gmach odrestaurowano z przeznacze-
niem na Archiwum Miejskie. 

GMACH WIĘZIENIA ZWANEGO PAWIAKIEM ULOKOWANY BYŁ 
POMIĘDZY ULICAMI DZIKĄ A PAWIĄ

PAŁAC BADENICH PRZY PL. KRASIŃSKICH MIEŚCIŁ SIEDZIBĘ 
SĄDU APELACYJNEGO
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Sąd Najwyższy, pl. Krasińskich 5
Sąd Apelacyjny, pl. Krasińskich 3 
Najwyższy Trybunał  
Administracyjny, ul. Miodowa 24
Sąd Okręgowy w Warszawie,  
ul. Miodowa 15
Wydziały hipoteczne,  
ul. Kapucyńska 6
Sąd Grodzki w Warszawie  
– przed oddaniem do użytku  
gmachu przy ul. Leszno 53/55  
(obecnie al. Solidarności)
Oddział I cywilny, ul. Długa 50
Oddział II karny, ul. Trębacka 1
Oddział III karny, ul. Nowy Zjazd 3 
Oddział IV cywilny, ul. Długa 25 
Oddział V cywilny, ul. Długa 50
Oddział VI karny, ul. Długa 25
Oddział VII pomocy sądowej, 
ul. Miodowa 21 
Oddział VIII egzekucyjny,  
ul. Długa 50
Oddział IX karny dla nieletnich,  
Nowy Świat 16 
Oddział X karny, ul. Przechodnia 8
Oddział XI karny, ul. Złota 30
Oddział XII karny, ul. Trębacka 1 
Oddział XIII karny, ul. Krucza 10
Oddział XIV karny,  
ul. Marszałkowska 98 
Oddział XV karny, ul. Brukowa 2

Więzienia:
ul. Rakowiecka 37
ul. Daniłowiczowska 7
ul. Dzielna 24/26 „Pawiak”
Dom etapowy (areszt prewencyjny 
dla żebraków i włóczęgów), 
ul. Przebieg 3

Procesy sądowe odbywające się przed warszawskimi sądami z reguły 
były skrupulatnie relacjonowane przez prasę codzienną, dzięki której 
mieszkańcy dowiadywali się o kulisach zabójstw, rozbojów, włamań, 

pojedynków, oszustw oraz pomówień osób publicznych. 
W okresie międzywojennym czytelnicy oraz publiczność na salach sądowych 
uczestniczyli w procesach sprawców sławnych zabójstw: w procesie Eligiu-
sza Niewiadomskiego – zabójcy prezydenta Gabriela Narutowicza, a także 
w procesie Szmaragda Łatyszenko – zabójcy prawosławnego metropolity 
warszawskiego Jerzego. Mieszkańcy emocjonowali się także procesami 
dotyczącymi innych zabójstw,  których było dość dużo – w latach 30. liczba 
zamordowanych rocznie osób wahała się pomiędzy 40 a 70. Morderstwa 
popełniano dla pieniędzy, z miłości, z zazdrości i w afekcie. Pojawiła się także 
nowa kategoria morderstw – zabójstwa szoferów dorożek samochodowych, 
jak ówcześnie nazywano taksówkarzy. Sądy rozpatrywały także sprawy 
przeciwko oszustom, wśród których znajdował się m.in. Alfons Cynjan (na 
początku lat 30. udało mu się rozebrać i sprzedać żydowskim kupcom szyny 
budowanej kolei podmiejskiej, a wcześniej podwarszawskiemu wieśniakowi 
sprzedać kolumnę Zygmunta), a także kasiarzom ze sławnym na całą Polskę 
„Szpicbródką” – Wincentym Cichockim. Publiczność śledziła również procesy 
dotyczące śmiertelnych ofiar pojedynków oraz przeciwko handlarzom narko-
tyków: kokainy, morfiny, heroiny.
Szerokim echem wśród mieszkańców odbiła się rozprawa przeciwko Wła-
dysławowi Gwizbert-Studnickiemu o zniesławienie prezydenta Warszawy 
Stefana Starzyńskiego, w czasie której świadkami ręczącymi za moralnie 
nienaganną postawę prezydenta był urzędujący premier Felicjan Sławoj-
Składkowski oraz były premier Kazimierz Bartel.

PAŁAC PACA PRZY UL. MIODOWEJ ZWIĄZANY Z SĄDOWNICTWEM 
OD CZASÓW CARSKICH MIEŚCIŁ SIEDZIBĘ SĄDU OKRĘGOWEGO 

W WARSZAWIE

PAŁAC KRASIŃSKICH, W KTÓRYM 
MIEŚCIŁA SIĘ SIEDZIBA SĄDU 

NAJWYŻSZEGOOGOGOGOO
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Służba zdrowia
W okresie I wojny światowej znacz-

ne pogorszenie warunków życia 
oraz braki żywności wpłynęły 

na sytuację zdrowotną mieszkańców 
Warszawy. Napływ ludności z terenów 
podmiejskich oraz przemarsze wojsk 
sprzyjały rozprzestrzenianiu się cho-
rób zakaźnych. Pierwsze lata niepod-
ległości nie przyniosły w zasadzie żad-
nej poprawy sytuacji zdrowotnej, gdyż 
miasto zmagało się z innymi proble-
mami, wymagającymi natychmiasto-
wych rozwiązań, np. z koniecznością 
zapewnienia ludności mieszkań oraz 
podłączenia nowych dzielnic do miej-
skiej infrastruktury. Sytuacja w leczni-
ctwie zaczęła się poprawiać dopiero 
od 1921 roku.
W 1924 roku została powołana przy 
magistracie Główna Komisja Sani-
tarna, która nadzorowała działalność 
Urzędów Zdrowia, miejskich zakładów 
sanitarnych, Miejskiego Instytutu Hi-
gieny oraz ośrodków zdrowia. Urzędy 
Zdrowia miały za zadanie odpowiadać 
za stan sanitarny okręgu, na terenie 
którego działały. W skład ich persone-
lu wchodził lekarz sanitarny, kontrole-
rzy sanitarni oraz lekarz weterynarz. 
Jednym z najważniejszych problemów, 
z którym musiały zmierzyć się służby 
medyczne, była walka z chorobami za-
kaźnymi. Do najpoważniejszych z nich 
należały:
– dur plamisty: najbardziej rozpo-
wszechniona choroba zakaźna w War-
szawie po I wojnie światowej, na którą 
w 1917 roku cierpiało prawie 16 tys. 
osób, a w 1918 roku – 12 tys. osób. 
W ramach potężnej akcji odwszawia-
nia i zwiększenia liczby oddziałów za-
kaźnych w szpitalach około 1923 roku 
udało się zapanować nad tą chorobą, 
ograniczając zachorowania do około 
130 przypadków w ciągu roku, a w ko-
lejnych latach do 60 rocznie;  
– ospa: w 1921 roku znacznie wzrosła 
liczba zachorowań (ponad 430 osób, 
w tym 152 ofiary śmiertelne), w związku 
z czym na wielką skalę przeprowadzo-

no szczepienie ludności, które uchroni-
ło miasto przed epidemią tej choroby. 
W kolejnych latach liczba zachorowań 
spadła do pojedynczych przypadków 
w skali roku;
– dur brzuszny: choroba, na którą po 
I wojnie światowej zapadało średnio 
1000-1500 osób rocznie, natomiast licz-
ba spowodowanych przez nią zgonów 
oscylowała pomiędzy 140 a 170 rocz-
nie;
– odra: w latach 30. chorowało od 3500 
do ponad 5000 osób rocznie;
– błonica: w latach 30. odnotowywano 
1500-2000 zachorowań rocznie. 
Wśród dzieci najpoważniejszą cho-
robą zakaźną była szkarlatyna, na 
którą w latach 20. chorowało od 1000 
do 4500 dzieci rocznie; spośród nich 
w najgorszych latach umierało prawie 
600. Dzięki szerokiej akcji szczepień 
dzieci w wieku szkolnym udało się 
ograniczyć liczbę zachorowań, cho-
ciaż w niektórych latach, np. w 1937 
roku liczba chorych ponownie wzrosła 
do prawie 4600.

W   ramach walki z próchnicą przy 
większości miejskich ośrodków 

zdrowia oraz przy niektórych szko-
łach powszechnych i gimnazjach 
działały gabinety dentystyczne 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. Dorośli 
mogli leczyć zęby albo u prywat-
nych dentystów, albo w klinikach 
Akademii Stomatologicznej przy pl. 
Małachowskiego, która w 1937 roku 
przyjmowała ok. 400 osób dziennie.

POKÓJ DO REJESTRACJI CHORYCH I PRZEBIERALNIA W PRZYCHODNI 
PRZECIWGRUŹLICZEJ W OŚRODKU ZDROWIA PRZY UL. PUŁAWSKIEJ
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Równocześnie z leczeniem pacjentów 
służby sanitarne prowadziły dezynfek-
cję lokali, w których mieszkali chorzy, 
oraz dezynfekcję rzeczy przesyłanych 
z ich domów. Zadania te były wykony-
wane przez Miejskie Zakłady Sanitar-
ne zlokalizowane przy ul. Spokojnej, 
przy Cmentarzu Powązkowskim.
Kolejną chorobą zakaźną, z którą mu-
siały zmierzyć się służby sanitarne 
miasta, była gruźlica. W 1917 roku 
umieralność na tę chorobę osiągnęła 
wysokość 97 zgonów na 10 tys. osób. 
Magistrat, chcąc zapewnić bazę szpi-
talną, zbudował w Otwocku szpital 
przeciwgruźliczy, natomiast w Warsza-
wie wspierał finansowo działalność 
Towarzystwa Przeciwgruźliczego, które 
korzystając z sieci swoich przychodni, 
starało się rozpoznać wczesne przy-
padki zachorowań, umożliwić lecze-
nie, a także prowadziło na dużą skalę 
akcję propagandową.
W latach 20. zaczęła również powsta-
wać sieć Ośrodków Zdrowia i Opieki, 
zwanych początkowo stacjami higie-
ny zapobiegawczej. Ośrodki nie były 
jedynie miejscem porad lekarskich, 
udzielanych do tej pory w ambulato-
riach przy szpitalach, ale miały także 
na celu prowadzenie akcji wychowaw-
czej wśród społeczeństwa w zakresie 
dbania o zdrowie i zapobiegania cho-
robom. Pierwszy ośrodek zdrowia po-
wstał na Mokotowie przy ul. Puławskiej 
dzięki pomocy amerykańskiej Fundacji 
Rockefellera. Prowadzono w nim przy-
chodnie: przeciwgruźliczą, przeciwal-
koholową, przeciwjagliczą, przeciw-
weneryczną oraz poradnię dla matek 
i dzieci. Wzorem mokotowskiego po-
dobne punkty opieki lekarskiej utworzo-
no we wszystkich dziesięciu okręgach 
opiekuńczych, na jakie została podzie-
lona Warszawa. 
W ramach prawie każdego ośrod-
ka działały specjalistyczne poradnie 
oznaczane literami:
„B” – dla niemowląt: ich głównym ce-
lem była opieka nad niemowlętami, 
wydawanie odpowiednich miesza-
nek mlecznych oraz edukacja matek 
w kwestiach zasad higieny i odżywia-
nia dzieci. Wszystkie te działania mia-
ły na celu zmniejszenie bardzo wyso-
kiej śmiertelności niemowląt w ciągu 
pierwszego roku życia, która w latach 
20. kształtowała się średnio na pozio-
mie 15 zgonów na 100 urodzeń; 
„C” – dla matek ciężarnych;
„E” – przeciwweneryczne;
„G” – przeciwgruźlicze;
„J” – przeciwjaglicze;
„U” – dla ubogich chorych. 

PIERWSZY OŚRODEK ZDROWIA POWSTAŁ PRZY POMOCY FUNDACJI 
ROCKEFELERA PRZY UL. PUŁAWSKIEJ

SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ 
CZASAMI ZAWODZIŁ, CZEGO 

DOWODY MOŻNA BYŁO 
ODNALEŹĆ NA CMENTARZACH
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Dodatkowo powołano XI Ośrodek Opie-
ki obejmujący swoją działalnością 
całe miasto, zajmujący się zadaniami 
szczególnymi, takimi jak: ewakuacja 
ubogich, pomoc bezdomnym, pomoc 
prawna w kwestiach alimentacyjnych, 
eksmisyjnych i związanych z prawem 
pracy, udzielanie pomocy osobom ni-
gdzie nie zameldowanym.
Oprócz miejskich ośrodków zdrowia 
od 1933 roku działały w Warszawie 
także gabinety lekarskie podlegające 
Ubezpieczalni Społecznej. W przeci-

MIEJSKIE OŚRODKI ZDROWIA I OPIEKI
I, ul. Puławska 91
II, ul. Opaczewska 1
III, ul. Żelazna 56
IV, ul. Okopowa 1
V, ul. Spokojna 15
VI, ul. Siedzibna 25
VII, ul. Grochowska 36
VIII, ul. Górnośląska 26
IX, ul. Świętojerska 19a, ul. Karowa 2
X, ul. Marymoncka 5b (obecnie ul. Słowackiego)
XI, ul. Pierackiego 18 (obecnie ul. Foksal)

PRZYCHODNIE STOWARZYSZENIA 
POMOC UBOGIM CHORYM 
„EZRAS CHOJNIM ANNYJIM”
ul. Czerniakowska 74
ul. Franciszkańska 29
ul. Grzybowska 11
ul. Mariańska 9
ul. Nowolipie 15
ul. Nowolipki 20
ul. Pawia 24
ul. Wołyńska 7
ul. Ząbkowska 15a

PRZYCHODNIE GMINY ŻYDOWSKIEJ
I, ul. Twarda 6
II, ul. Nowiniarska 6
Przychodnia dla Biednych Chorych Warszawskiego 
Towarzystwa „Tomchaj Annyim”,  
ul. Rynkowa 7
Przychodnia Lekarska Towarzystwa Opieki  
nad Ubogimi „Raphael”, ul. Kawęczyńska 69
Przychodnia Pomoc Ubogim Chorym Towarzystwa  
„Linas Chachojlim”, ul. Garwolińska 7

WYBRANE PRZYCHODNIE
Poradnia Higieny Kobiecej, ul. Brzozowa 2/4
Poradnia Świadomego Macierzyństwa Robotniczego 
Towarzystwa Służby Społecznej, ul. Leszno 23  
(obecnie al. Solidarności) 
Przychodnia Ortopedyczna im. Wiki-Ewy przy 
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, ul. Elektoralna 6
Przychodnia Towarzystwa Wspierania Chorych  
bez Różnicy Wyznania, ul. Hoża 7
Stacja Pomocy Samarytańskiej Społeczności 
Chrześcijańskiej, ul. Nowolipie 72
Zakład Ginekologiczno-Położniczy Żydowskiego 
Towarzystwa Pomocy Niezamożnym Matkom,  
ul. Ceglana 17

Zakład Położniczo-Ginekologiczny Towarzystwa  
Wspierania Biednych Położnic, ul. Twarda 35,  
ul. Kępna 13
Stacje Towarzystwa Opieki nad Niemowlętami:
Aleje Jerozolimskie 97
ul. Mała 3
ul. Młynarska 7
ul. Obrońców 34
Stacje Opieki nad Matką i Dzieckiem TPD:
ul. Leszno 11
ul. Lubeckiego 5
ul. Sienna 60
Centralna Poradnia Szkolna im. dr. Stanisława 
Kopczyńskiego Ligi Szkolnej Przeciwgruźliczej,  
al. 3 Maja 2
Stacja Opieki nad Niemowlętami przy Instytucie Higieny 
Dziecięcej im. barona de Lenvala, ul.  Litewska 16
Poradnie Warszawskiego Towarzystwa  
Przeciwgruźliczego:
ul. Brzeska 4
ul. Miodowa 23
ul. Natolińska 4
ul. Wolska 52
Instytut Higieny Psychicznej, ul. Puławska 91
Polski Czerwony Krzyż, ul. Kredytowa 9
Poradnia Żydowskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego  
„Brijus-Zdrowie”, ul. Graniczna 15
Przychodnia Ortofoniczna Państwowego Instytutu 
Pedagogiki Specjalnej, al. 3 Maja 18

wieństwie do poradni miejskich pomoc 
lekarska chorym objętym ubezpiecze-
niem była udzielana przez lekarzy 
domowych, przyjmujących w swoich 
gabinetach. O lokalizacji gabinetów 
informowały tabliczki wywieszane 
w bramach domów. 
Opiekę medyczną oferowały także 
liczne warszawskie instytucje i sto-
warzyszenia specjalizujące się bądź 
w konkretnym rodzaju opieki, np. nad 
niemowlętami, lub oferujące opiekę 
ogólną.
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Czas wolny
Formy spędzania przez warsza-

wiaków wolnego czasu, podobnie 
jak współcześnie, w dużej mierze 

zależały od pozycji społecznej, z którą 
wiązały się fundusze, jakie można było 
przeznaczyć na zorganizowanie rozry-
wek w czasie wolnym od pracy. 
Elita władzy brała udział w przyjęciach 
dyplomatycznych na Zamku Królew-
skim, w  pałacu Rady Ministrów oraz 
na cocktailach organizowanych przez 
przedstawicieli zagranicznego korpu-
su dyplomatycznego. Średnie klasy 
ziemiaństwa oraz inteligencji bawiły 
się na balach w restauracjach oraz ka-
wiarniach, w których bywało ciasno od 
nadmiaru gości. Często przyjęcia przy-
gotowywano także w domach. 
Popularną formą spędzania wolnego 
czasu był udział w licznie wówczas 
organizowanych w Warszawie impre-
zach sportowych. Mecze piłkarskie, 
wyścigi konne, pojedynki bokserskie 
przyciągały rzesze kibiców reprezentu-
jących wszystkie klasy społeczne. Poza 
tym duża liczba klubów sportowych 
zachęcała do czynnego uprawiania 
sportu. 
Mieszkańcy, których stać było na dal-
sze wyjazdy z miasta, odwiedzali za-
równo kurorty w górach: Zakopane, 
Rabkę, jak też jeździli nad Bałtyk lub 
do Nałęczowa. Mniej zamożni wyjeż-
dżali na letniska do podwarszawskich 
Urli, nad rzekę Liwiec, bądź Bug.
Pozostający w mieście mogli korzystać 
z szerokiej oferty kulturalnej. Rozryw-
kę zapewniały kina, teatry, rewie i ka-
barety. Duża liczba bibliotek dawała 
możliwość spędzania czasu na lektu-
rze książek i czasopism. Gdy pogoda 
dopisywała, można było pójść do zoo, 
na plażę nad Wisłę lub do parku, albo 
popłynąć statkiem po Wiśle na Bielany, 
bądź do Młocin. 

WARSZAWSKIE PARKI 
Najstarszym publicznym parkiem, 
udostępnionym mieszkańcom w 1727 
roku, był Ogród Saski, gdzie space-

rowicze mogli spędzać czas w zacisz-
nych alejkach lub przy sadzawce, nad 
którą po dziś dzień góruje wodozbiór 
w kształcie antycznej świątyni. Chętnie 
przesiadywano w ogródku cukierni, 
wywodzącej swoją historię od cukierni 
Lessla założonej w XVIII wieku, czy też 
w Instytucie Wód Mineralnych Sztucz-
nych, gdzie od połowy XIX wieku moż-
na było się napić produkowanej na 
miejscu wody mineralnej. Na terenie 
Ogrodu działał także Teatr Letni, była 
Palmiarnia oraz cieszący się popu-
larnością wśród najmłodszych Ogród 
Dziecięcy im. Wilhelma Elliasa Raua.
Drugim historycznym parkiem udo-
stępnionym publiczności były Łazienki 
Królewskie. Dawna rezydencja króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
w okresie zaborów należąca do cara 
(formalnie noszącego tytuł króla Pol-
ski), była miejscem o wyjątkowym cha-
rakterze. W latach międzywojennych 
Łazienki łączyły elitarność z masowoś-
cią. Spacerując po parku, mieszkańcy 
Warszawy mogli zwiedzić pałac Na 

DO 1939 ROKU WARSZAWIACY MOGLI OBSERWOWAĆ WYŚCIGI 
KONNE W SAMYM CENTRUM MIASTA – Z TRYBUN TORU 

NA POLU MOKOTOWSKIM, PRZY UL. POLNEJ

BASEN KĄPIELOWY POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA HIGIENICZNEGO

W OGRODZIE SASKIM

PLAŻE NAD WISŁĄ 
W upalne letnie dni chętnie odpo-
czywano na plażach nad Wisłą, 
znajdujących się po stronie praskiej. 
Przybywały tam całe rodziny, a formy 
wypoczynku nie różniły się znacz-
nie od obecnych. Plażowicze grali 
w karty, jedli, pili, pływali w rzece 
albo tańczyli na prowizorycznych 
scenach ulokowanych przy plaży. 
Wśród płatnych plaż położonych na 
wysokości Saskiej Kępy najpopular-
niejszymi były tzw. Poniatówka przy 
moście Poniatowskiego oraz plaża 
braci Kozłowskich. 

97



98

CYRK 
Amatorów tresury zwierząt, popisów 
woltyżerów, występów klownów oraz 
walk zapaśników zapraszał w swoje 
progi cyrk, którego budynek znajdo-
wał się przy ul. Ordynackiej. Gmach 
mogący pomieścić 3 tys. widzów 
został wzniesiony w 1883 roku dla 
grupy cyrkowej Wilhelminy Ciniselli. 
Od 1929 roku budynek należał do 
sławnego Cyrku Staniewskich.

Wyspie, wziąć udział w imprezach or-
ganizowanych na hipodromie w połu-
dniowej części parku, pływać kajakiem 
po stawie przy pałacu, wysłuchać kon-
certu w Starej Pomarańczarni, a spa-
cer zakończyć przy pomniku Chopina. 
Nieopodal Łazienek znajdowały się 
dwa kolejne miejsca, w których war-
szawiacy  chętnie spędzali czas wolny. 
Pierwszym był park Ujazdowski zapro-
jektowany w 1893 roku przez ogrod-
nika Warszawy Franciszka Szaniora, 
jako park krajobrazowy z sadzawką, 
strumykiem i żelbetowym mostkiem, 
będącym w momencie powstania no-
watorskim rozwiązaniem technicznym. 
Po drugiej stronie Alei Ujazdowskich, 
przy ul. Chopina znajdowała się Do-
lina Szwajcarska, która tętniła życiem 
przez cały rok. W lecie, w specjalnie 
wzniesionej muszli, odbywały się kon-
certy, zaś zimą teren Doliny, należącej 
do Warszawskiego Towarzystwa Łyż-
wiarskiego, zamieniano w ślizgawkę, 
a w pawilonie organizowano wystawy 
i bale. 
Popularnym parkiem miejskim był zlo-
kalizowany po stronie praskiej, zapro-
jektowany także przez Franciszka Sza-
niora, park Skaryszewski w okresie 
międzywojennym zwany parkiem Ig-
nacego Jana Paderewskiego. Na rozle-
głym obszarze, oprócz zieleni i alejek 
spacerowych, utworzona została m.in. 
kaskada wodna. W latach 20. w parku 
ustawiono rzeźby: „Rytm”, „Kąpiąca się” 
oraz „Tancerka”, a wzdłuż południo-
wej i wschodniej granicy rozlokowano 
obiekty sportowe AZS, wśród nich korty 
tenisowe i stadion mogący pomieścić 
6 tys. widzów. Istotny element parku 
stanowiło Jeziorko Kamionkowskie 
z kąpieliskami. Drugim popularnym 
parkiem na prawym brzegu Wisły był 
park Praski. Założony w 1865 roku 
pod nazwą park Aleksandrowski, pod 
koniec lat 20. XX wieku został powięk-
szony, a w wydzielonej północnej czę-
ści powstał ogród zoologiczny. W 1933 
roku dodatkową atrakcją w parku stał 
się zespół rozrywkowy „Sto Pociech”, 
w którym dużym zainteresowaniem  
cieszyła się drewniana kolejka górska.

ELEGANCKIE SUKNIE WIECZOROWE ORAZ NIENAGANNIE SKROJONE 
FRAKI BYŁY NIEODZOWNYM ELEMENTEM SPOTKAŃ Z UDZIAŁEM 

NAJWYŻSZYCH WŁADZ PAŃSTWOWYCH I ICH GOŚCI

PARK TRAUGUTTA ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY NA TERENIE DAWNEJ 
ESPLANADY POMIĘDZY CYTADELĄ A NOWYM MIASTEM

DO MŁOCIN, ALBO NA BIELANY NAJWYGODNIEJ BYŁO DOTRZEĆ  
PAROSTATKIEM ODPŁYWAJĄCYM Z NABRZEŻA PRZY MOŚCIE KIERBEDZIA
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W latach międzywojennych miasto in-
westowało także w tworzenie nowych 
parków: na terenach dawnej esplana-
dy Cytadeli w latach 1925–1929 został 
założony park im. Traugutta, obejmują-
cy obszar pomiędzy Fortem Legionów 
a Fortem Traugutta, z placem zabaw 
i boiskami dla dzieci. Także teren wo-
kół Fortu Sokolnickiego (przy pl. Wilso-
na) w 1932 roku został przekształcony 
w park im. Stefana Żeromskiego. Na 
Woli przy cmentarzu prawosławnym 
wytyczono park im. gen. Józefa Sowiń-
skiego, a w 1938 roku na Mokotowie, 
w pasie zajmowanym przez dawne 
fortyfikacje rosyjskie, otwarto park im. 
gen. Gustawa Orlicz-Dreszera. W tym 
samym okresie na Ochocie, pomiędzy 
ulicami Filtrową i Wawelską ukończo-
no budowę parku Wielkopolskiego. Na 
Żoliborzu miasto zamierzało urządzić 
przy ul. Promyka rozległy park im. Sta-
nisława Moniuszki, jednak przed wy-
buchem II wojny światowej nie udało 
się zrealizować tego planu. Obecnie 
w miejscu planowanego parku znajdu-
je się zespół ogródków działkowych.
Dużą popularnością cieszyły się wy-
cieczki do podwarszawskiego parku 
w Młocinach, do którego można było 
dopłynąć statkiem z jednej z przysta-
ni znajdujących się przy bulwarze 
w pobliżu mostu Kierbedzia. Teren pod 
park leśny został zakupiony przez mia-
sto w 1906 roku, a w okresie między-
wojennym, oprócz wcześniej wytyczo-
nych alejek spacerowych i eliptycznej 
alei wokół całego zespołu, zbudowano 
boiska do gier i zabaw. Drugim ulubio-
nym przez warszawiaków miejscem 
wypoczynku był Las Bielański, do któ-
rego również można było dostać się 
statkiem z przystani przy Zamku Kró-
lewskim. Już w XIX wieku w lesie usta-
wiano huśtawki, karuzele, strzelnice, 
sale tańca. Wśród wypoczywających 
tam osób dobrą opinią cieszyła się re-
stauracja Bochenka oferująca posiłki 
i napoje tym, którym skończył się za-
brany z domu prowiant.  
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Kina
Podobnie jak w przypadku teatrów, 

kina warszawskie, w dużej mierze 
prywatne, często były zamykane 

z powodów finansowych, a ich miejsce 
zajmowały nowe kina – zlokalizowane 
w tych samych budynkach, lecz pod 
inną nazwą. Wielokrotnie także zda-
rzało się, że kino powstawało w miej-
scu, wcześniej będącym siedzibą tea-
tru. Tak właśnie było w przypadku kina 
Europa na rogu Nowego Światu i ul. 
Świętokrzyskiej, które działało w miej-
scu Teatru Nietoperz, kina Capitol – 
powstałego w miejscu Teatru Nowego 
przy ul. Marszałkowskiej czy też kina 
Rialto – w miejscu Teatru Nowoczesne-
go na rogu ulic Jasnej i Sienkiewicza.
Największym warszawskim kinem było 
Colosseum znajdujące się na tyłach 
pałacu Kossakowskich przy Nowym 
Świecie. Powstało ono w przebudowa-
nym budynku Palais de Glace (dawne 
kryte lodowisko) i mogło pomieścić 
prawie 2400 osób. W latach 1929–1936 
szczyciło się także jedynymi w Polsce 
elektrycznymi organami kinowymi 
Wurlitzera – instrumentem o potężnych 
możliwościach dźwiękowych, wykorzy-
stywanym do tworzenia tła muzycz-
nego do filmów niemych. Drugim pod 
względem wielkości było kino w głów-
nej sali Filharmonii z widownią liczącą 
1700 miejsc. Do najwytworniejszych kin 
należało, otwarte tuż przed wybuchem 
wojny, kino Napoleon, mieszczące się 
w nowym zespole budynków mieszkal-
nych przy pl. Trzech Krzyży, na rogu 
ulic Wiejskiej i Prusa. 
Ulicami zdominowanymi przez kina 
były Nowy Świat, przy którym pod ko-
niec lat 30. działały: Colosseum, Euro-
pa, Majestic, Sokół, Studio, Świt, Casi-
no, Bałtyk (formalnie przy ul. Chmielnej, 
ale z wejściem przez Pasaż Italia przy 
Nowym Świecie), oraz ul. Marszałkow-
ska, gdzie funkcjonowały: Apollo, Capi-
tol, Hollywood, Imperial, Pan, Stylowy, 
Elita, Światowid. O popularności, jaką 
cieszyły się kina, może świadczyć fakt 
ich powstawania przy okazji budowy 

nowoczesnych kamienic. W ten sposób 
oprócz kina Napoleon rozpoczęło dzia-
łalność kino Palladium, zlokalizowa-
ne w gmachu włoskiego towarzystwa 
ubezpieczeniowego Assicurazioni Ge-
nerali Trieste przy ul. Złotej, oraz kino 
Imperial wzniesione równocześnie 
z frontową kamienicą przy ul. Marszał-
kowskiej 56.
Nieco dalej od ścisłego śródmieścia, 
przy ul. Nowogrodzkiej, w gmachu 
należącym do Akcji Katolickiej działa-
ło kino Roma, do którego w 1936 roku 
trafiły z kina Colosseum wspomniane 
wcześniej organy Wurlitzera.

Instytut Filmowy, założony przy 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, 

przejęty w 1935 roku przez Polską 
Agencję Telegraficzną miał za 
zadanie zaopatrzenie szkół średnich 
w aparaty projekcyjne umożliwiające 
wyświetlanie w szkołach obowiąz-
kowych filmów naukowych według 
wytycznych Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego oraz filmów o charakterze 
ogólnokształcącym i wychowawczym 
prezentowanych według uznania 
szkoły.

POCZEKALNIA I WIDOWNIA KINA „ATLANTIC” PRZY UL. CHMIELNEJ. 
JEDNO Z NIEWIELU PRZEDWOJENNYCH KIN, WCIĄŻ DZIAŁAJĄCYCH 

POD HISTORYCZNĄ NAZWĄ
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Kinematograf Miejski,  
ul. Hipoteczna 8
Kino Acron, ul. Żelazna 64
Kino Adria Palace, ul. Wierzbowa 7
Kino Amor, Sp. z o.o.,  
ul. Elektoralna 45 
Kino Antinea, ul. Żelazna 31 
Kino Apollo, ul. Marszałkowska 106 
Kino Bałtyk, ul. Chmielna 9
Kino Cyla, ul. Twarda 21
Kino Europa, ul. Nowy Świat 63
Kino Femina, ul. Leszno 35  
(obecnie al. Solidarności)
Kino Forum, ul. Nowiniarska 14
Kino Imperial, ul. Marszałkowska 56
Kino Kapitol, ul. Marszałkowska 125 
Kino Majestic, ul. Nowy Świat 43
Kino Mars, pl. Inwalidów 10
Kino Palladium, ul. Złota 7/9
Kino Pan, Nowy Świat 40 
Kino Promień, ul. Dzielna 1
Kino Rialto, dyrekcja, ul. Jasna 3
Kino Riviera, ul. Leszno 2 (obecnie  
al. Solidarności)
Kino Roma, ul. Nowogrodzka 49 
Kino Sfinks, ul. Senatorska 29
Kino Sokół, ul. Marszałkowska 69
Kino Studio, ul. Nowy Świat 23/25
Kino Stylowy, ul. Marszałkowska 112
Kino Świat, ul. Suzina 4
Kino Świt, ul. Nowy Świat 19
Kino Ton, ul. Puławska 39
Kino Wanda, ul. Mokotowska 73

Kino-teatr Atlantic, ul. Chmielna 33 
Kino-teatr Casino, ul. Nowy Świat 50
Kino-teatr Colosseum,  
ul. Nowy Świat 19 
Kino-teatr Elita,  
ul. Marszałkowska 81b
Kino-teatr Fama, ul. Przejazd 9
Kino-teatr Hollywood, ul. Hoża 29
Kino-teatr Italia, ul. Wolska 32
Kino-teatr Klub, ul. Białołęcka 51
Kino-teatr Kometa, ul. Chłodna 49
Kino-teatr Petit Trianon,  
ul. Sienkiewicza 8
Kino-teatr Popularny,  
ul. Zamoyskiego 20 
Kino-teatr Światowid,  
ul. Marszałkowska 111 
Kino-teatr Uciecha, ul. Złota 72
Kino-variete Mewa, ul. Hoża 38

LABORATORIA FILMOWE
„Falanga”, ul. Leszczyńska 6
„Laborfilm”, ul. Świętokrzyska 41
„Multifilm”, pl. Trzech Krzyży 10
„Sektor”, ul. Królewska 11 
„Sfinks”, ul. Wolska 42

Rada Naczelna Przemysłu  
Filmowego w Polsce,  
Aleje Jerozolimskie 45

W sumie pod koniec 1938 roku 
w Warszawie działało 66 kin.

Kina lub kino-teatry, choć w większości 
zlokalizowane w śródmieściu, działały 
także w pozostałych dzielnicach. Na 
Pradze popularne kino mieściło się 
w Domu Żołnierza przy pl. Weteranów. 
W pobliżu, przy ul. Zygmuntowskiej 
(obecnie al. Solidarności) swoje pod-
woje otwierało Praskie Oko, a przy ul. 
Zamoyskiego miał swą siedzibę kino-
teatr Popularny. 

Warszawa była nie tylko 
miejscem, gdzie filmy 
oglądano, była także 

potężnym ośrodkiem ich produkcji. 
Spośród 267 filmów pełnometrażo-
wych wyprodukowanych w latach 
1919–1939 w Polsce, tylko 9 powstało 
poza Warszawą. W stolicy działało 
5 dużych laboratoriów filmowych: 
„Falanga”, „Sfinks”, „Multifilm”, 
„Sektor”, „Laborfilm”. Takie zaplecze 
techniczne umożliwiało produkcję od 
10 do 27 filmów rocznie. 
Warszawa, dzięki istnieniu wytwórni, 
często stanowiła tło dla akcji filmów. 
Stawała się wówczas anonimowym 
dużym miastem bądź prezentowana 
była wprost, gdy akcja filmu rozgry-
wała się na jej ulicach, np. „Tajem-
nica przystanku tramwajowego”, 
„Tajemnice Nalewek” i „Wampiry 
Warszawy” – jedne z najpopularniej-
szych filmów niemych przedstawiają-
cych warszawski półświatek. 
Silnym nurtem polskiej produkcji 
filmowej były lekkie komedie, umożli-
wiające oderwanie się od codzienno-
ści w czasach kryzysu lat. 30. Tytuły 
niektórych filmów wskazywały na ich 
powiązania ze stolicą, np. „Pieśniarz 
Warszawy”, „Parada Warszawy”. 
Akcja innych, jak np.  „Dorożkarz 
nr 13”, „Szpieg w masce”, z Hanką 
Ordonówną w roli głównej, czy też 
„Skłamałam”, rozgrywała się w róż-
nych, często łatwo rozpoznawalnych 
miejscach miasta, np. na Wyścigach, 
w zoo, w Domu Prasy. 
W okresie międzywojennym po-
wstało kilka obrazów o charakterze 
społecznym ukazujących mieszkań-
ców Warszawy – studium środowiska 
warszawskich gazeciarzy „Legion 
ulicy” oraz ekranizacje dwóch 
powieści „Dziewczęta z Nowolipek” 
i „Ludzie Wisły”.
Oprócz produkcji w języku polskim, 
w okresie międzywojennym nakrę-
cono kilka filmów w języku jidysz. 
Wśród nich m.in. „Błazen Purymo-
wy”, „Judeł gra na skrzypcach” 
„Mateczka” oraz „Dybuk” – będący 
ekranizacją cieszącej się wielkim 
powodzeniem sztuki teatralnej.

W dzielnicy żydowskiej przy ul. Dzielnej 
działało kino Promień oraz kino Unia, 
a przy ul. Leszno (obecnie al. Solidar-
ności) tuż przed wybuchem II wojny 
światowej uruchomiono kino Femina, 
które funkcjonuje tam po dziś dzień. 
Na Żoliborzu, przy pl. Inwalidów w Domu 
Zbiorowym Mieszkaniowego Stowarzy-
szenia Spółdzielni Oficerów mieściło 
się kino Mars, a na Woli znajdowały 
się m.in. kino Czary i kino-teatr Kome-
ta przy ul. Chłodnej oraz Italia i Helios 
przy ul. Wolskiej.  
Na Mokotowie kinomani mogli oglądać 
filmy w kinie Ton przy ul. Puławskiej, 
zaś na Ochocie w kinie Oaza przy ul. 
Grójeckiej 56.
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NIEKTÓRE Z FILMÓW WYPRODUKOWANYCH 
PRZEZ „FALANGĘ”:
1921 – „Tajemnice Nalewek”, produkcja
1933 – „Jego ekscelencja subiekt”, laboratorium
1933 – „Szpieg w masce”, atelier
1935 – „Antek policmajster”, atelier, laboratorium 
1936 – „Barbara Radziwiłłówna”, atelier, laboratorium
1936 – „Dodek na froncie”, atelier, laboratorium
1936 – „Pan Twardowski”, laboratorium
1937 – „Dziewczęta z Nowolipek”, atelier, laboratorium
1937 – „Skłamałam”, atelier, laboratorium
1937 – „Znachor”,, atelier, laboratorium
1938 – „Profesor Wilczur”, atelier, laboratorium 
1938 – „Zapomniana melodia”,  atelier, laboratorium

NIEKTÓRE Z FILMÓW WYPRODUKOWANYCH 
PRZEZ „SFINKSA”:
1922 – „Tajemnica przystanku tramwajowego”, produkcja
1926 – „Trędowata”, produkcja 
1927 – „Ziemia obiecana”, produkcja 
1933 – „Dzieje grzechu”, produkcja 
1935 – „Jaśnie pan szofer”, atelier, laboratorium
1936 – „Ada! To nie wypada!”, atelier 
1936 – „Pan Twardowski”, atelier 
1936 – „Trędowata”, atelier, laboratorium 
1936 – „Wierna rzeka”, atelier 
1937 – „Ordynat Michorowski”, atelier, laboratorium 
1938 – „Królowa przedmieścia”, atelier, laboratorium
1938 – „Ludzie Wisły”, atelier 

KINO-TEATR COLLOSEUM, DAWNE KRYTE LODOWISKO, ZE WZGLĘDU 
NA ROZMIARY MOGŁO PEŁNIĆ TEŻ FUNKCJĘ SALI WYSTAWOWEJ
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