
D okładnie 21 maja 1900 r., 
111 lat temu, pojawiło się po 
raz pierwszy w Częstocho- 

wie kino. Tylko rok po tym, jak bra-
cia Władysław i Antoni Krzemiń-
scy założyli pierwsze kino w Pol-
sce – Gabinet Iluzji w Łodzi przy 
ul. Piotrkowskiej 17. Wykorzysty-
wali w nim sprowadzony z Francji 
wynalazek braci Lumière zaledwie 
4 lata po jego opatentowaniu. 
Zresztą Antoni wprowadził w nim 
swoje ulepszenia, wykorzystując 
tzw. światło Drummonda. Ponie-
waż wówczas repertuar był dość 
ograniczony, bracia byli zmuszeni 
do przenoszenia się co jakiś czas 
do innej miejscowości. Tak kino po  
3 miesiącach swej działalności w Ło-
dzi trafiło do rodzinnego miasta 
Krzemińskich – Radomia, z którego 
następnie dotarło do Częstochowy.

Początki
Władysław urodził się w Radomiu  
16 sierpnia 1871 r. Antoni był od bra- 
ta o 11 lat młodszy, urodził się  
3 kwietnia 1882 r. w Dąbrówce Nad- 
górnej k. Radomia. Krzemińscy 
pochodzili ze zubożałej szlachty 
herbu Prus III. Władysław podczas 
swych podróży po świecie zainte-
resował się kinematografem braci 
Lumière. Namówił do współpra-
cy swojego młodszego brata i tak 
zaczęła się ich przygoda z kinem, 

a później również z realizacją włas-
nych filmów dokumentalnych, 
które także prezentowali w swoich 
kinach.

Będąc po raz pierwszy w Często-
chowie, zbudowali na czas poka-
zów specjalny drewniany budynek 
w Alei Najświętszej Maryi Panny 65. 
Kino to miało podobno 30 m dłu-
gości i 20 m szerokości, a poza salą 
projekcyjną była poczekalnia z kasą 
i kabina projekcyjna. Wówczas jeden 
seans składał się z 4 krótkich fil-
mów, a całe przedstawienie, łącznie 
z dołączonymi atrakcjami, trwało 
ok. 50 minut. Tymi atrakcjami były 
na ogół numery cyrkowe bądź pokazy 
magicznej latarni. Wielkość obrazu 
filmowego na ekranie miała ok. 2 m. 
Repertuar zmieniał się raz na 
tydzień, a publiczność czekająca 
na seans miała do dyspozycji ste-
reoskopy z widokami krajoznaw-
czymi.

Filmy wyświetlano od godz. 11  
do 23, a zainteresowanie było og- 
romne. Podobno niektórzy zaglą-
dali do kina codziennie. Tego roku 
również ruch pielgrzymkowy był 
wyjątkowy, ponieważ 15 sierp-
nia spaliła się wieża jasnogórska 
i wierni przyjeżdżali tłumnie oglą-
dać zniszczenia. Krzemińscy dzia-
łali w Częstochowie do września, 
a potem przenieśli się do Włoc-
ławka.

Nowe wyzwania
Latem 1901 r. Władysław zaku-
pił w Paryżu, w firmie braci Pathé, 
nowy projektor oraz wszystkie 
filmy, jakie firma wówczas posia-
dała (kilka tysięcy metrów taśmy). 
Ta inwestycja pozwoliła na kil-
kuletnie działanie kina w jednej 
miejscowości. Muzykę w czasie se- 
ansu zapewniało mechaniczne 
pianino, a z czasem nawet orkie-
stra. Ponieważ filmy miały jedynie 
tytułowe napisy, bardzo krótkie 
i w języku francuskim, dlatego na 
scenie obok ekranu był konferan-
sjer, do którego należało czyta-
nie tłumaczeń. Wraz ze wzrostem 
komfortu korzystania z kina (sale 
teatralne z lożami i orkiestrą) 
rosły też ceny biletów. Codzien-
nie odbywało się 12 godzinnych 
seansów w ok. 100-osobowych 
salach. Przy wejściu był infor-
mator wyjaśniający publicznoś- 
ci, co zobaczy na ekranie. Latem 
1902 r., podczas kolejnej wyprawy 
do Paryża, Władysław w wytwórni 
Pathé nakręcił krótką scenkę przed-
stawiającą go „wychodzącego na 
scenę i dziękującego publicznoś- 
ci znajdującej się na widowni za 
przybycie”. Scenka ta była odtąd 
wyświetlana na zakończenie każ-
dego seansu.

Po raz drugi z kinem objazdo-
wym przyjechał do Częstochowy już 

sam Władysław w 1902 r. Założo-
na przez braci Krzemińskich firma 
rozrosła się i równolegle prowa- 
dzili oni interesy w kilku miejscach. 
I tak, oprócz Łodzi, Radomia, Czę-
stochowy i Włocławka, byli też 
w Warszawie, Wilnie, Grodnie, Ka- 
liszu, Płocku, Piotrkowie, Lubli-
nie, Tomaszowie Mazowieckim, 
Siedlcach, Białymstoku, Sosnow-
cu, w Dąbrowie Górniczej i w wielu 
innych miejscach. Entuzjazm pub-
liczności rósł, np. w maju 1903 r. 
w Siedlcach kilkutysięczny tłum, 
dla którego zabrakło biletów, wtar-
gnął na scenę i trzeba było uzyskać 
zgodę gubernatora, aby „porzą-
dek następnych seansów omówić 
dokładnie z policmajstrem; w Grod-
nie po wyświetleniu każdego filmu 
wybuchały takie brawa, że opisać 
się nie dadzą”. W październiku 
1903 r. bracia otworzyli pierwsze 
stałe kino w Warszawie, w które- 
go poczekalni ustawiony był foto- 
plastykon, a elegancka sala mieś-
ciła 260 miejsc. Ekran zasłonięty 
był seledynową pluszową kurtyną, 
program zmieniany był codzien- 
nie.

W 1904 r. bracia postanowili 
opuścić Polskę i zaczęli osobno 
przemierzać ogromne obszary 
Imperium Rosyjskiego. Utworzyli 
tam kilka kin. Przemieszczali się 
pociągiem, parostatkiem, a nieraz 
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początek kina
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Bracia Krzemińscy 
w 1900 r. zbudowali 

pierwsze kino w Czę-
stochowie w Alei 

Najświętszej Maryi 
Panny 65. W 1909 r., 

gdy na stałe osiedlili 
się w Częstochowie, 

założyli kinemato-
graf Odeon w na- 
rożnym budynku  

w Alei Najświętszej 
Maryi Panny 43. 

Na zdjęciu –  
kamienica w Alei 

Najświętszej Maryi 
Panny 27, gdzie 

kino zostało prze-
niesione  

w 1916 r. 

zb
ió

r r
od

zin
y o

lc
za

kó
w

 za
 po

śr
ed

ni
ct

w
em

 d
r. 

ju
liu

sz
a 

sę
to

w
sk

ieg
o

Władysław Krzemiński z córką Antoni Krzemiński

Pionierzy polskiej kinematografii
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saniami, ustalając sobie roczne trasy, 
np.: Tuła – Moskwa – Wołogda –  
Archangielsk u ujścia do Morza 
Białego, potem z powrotem na 
południe: Perm – Jekaterynburg – 
Ufa – Samara. Na zimę wraca-
li do Warszawy, choć przełom lat 
1906 i 1907 spędzili na Syberii. 
Dopiero w 1909 r. bracia, zmę-
czeni przygodami, osiedlili się na 
stałe w Częstochowie, gdzie zało-
żyli kinematograf Odeon w Alei  
Najświętszej Maryi Panny 43, a po- 
tem, w 1916 r., nad sklepem Bata, 
w narożnym budynku w Alei Naj-
świętszej Maryi Panny 27.

Częstochowa
Był to dobry rok do rozpoczęcia 
takiej działalności w Częstocho-
wie ze względu na zorganizowa-
ną wówczas Wystawę Przemysłu 
i Rolnictwa o międzynarodowym 
znaczeniu, na której Krzemińscy, 
oczywiście, mieli swój pawilon. 
Założone przez nich kino Odeon 
było bardzo eleganckie. Są nawet 
przekazy, że podobno bileterki 
w przerwach chodziły i rozpylały 
po sali wodę kwiatową. Krzemiń-
scy od ok. 1911 r. zaczęli pokazy-
wać widzom tzw. Kroniki Odeonu 
– filmiki realizowane przez nich 
samych, a przedstawiające wyda-
rzenia w mieście. Fragmentem 
takiej kroniki jest jeden z naj-

starszych zachowanych polskich 
filmów dokumentalnych – „Pożar 
częstochowskiej zapałczarni” 
z 1913 r. Niestety, po 24 latach 
działalności pojawiły się prob-
lemy finansowe i Odeon został 
zlicytowany. Zahartowani w walce 
o byt bracia nie zrezygnowali z ki-
nematografii. Kiedy ich dotychcza-
sowy konkurent zajął salę Odeonu, 
przejmując również nazwę kina, 
Krzemińscy wprowadzili się do 
opuszczonych przez niego pomiesz-
czeń w I Alei, na tyłach kamienicy  
nr 12. Swoje nowe kino nazwali 
Eden. Z pomocą finansową czę-
stochowskich Żydów wyposażyli 
je w supernowoczesne projektory 
AEG, a nawet rozsuwaną elek-
trycznie kurtynę i elektryczny 
gong. Krzykiem mody w Edenie 
były składane krzesła pierwszych 
miejsc.

Po wojnie nazwę kina zmieniono 
na Tęcza. Władysław już tego nie 
doczekał, zmarł w 1942 r. Antoni 
natomiast stracił swą własność, ale 
przez kilka powojennych lat wła-
dze komunistyczne pozwoliły mu 
jako kierownikowi prowadzić kino 
Tęcza. Antoni Krzemiński zmarł 
w 1955 r. Groby obydwu braci Krze-
mińskich są na częstochowskim 
cmentarzu Kule. Na płycie każdego 
z nich wyryto napis: „Pionier kine-
matografii”.  q

Pionierzy polskiej kinematografii

Digitalizacja przeDwojennej „nieDzieli”

Powódź w Polsce w 1934 r. była 
największą powodzią w II Rze-

czypospolitej i właściwie jedyną, 
o której dziś można znaleźć informa-
cje. Powódź zaczęła się od intensyw-
nych opadów deszczu w dorzeczu 
Dunajca w dniach 13-17 lipca 1934 r. 
16 lipca osiągnięty został, niepobity 
do dziś, polski rekord wysokości opa-
dów w ciągu jednej doby, kiedy to 
na Hali Gąsienicowej spadło 255 mm 
deszczu. Powódź objęła dorzecze 
Dunajca, Raby, część dorzecza 
Wisłoki i Skawy. Fala powodziowa 
przełamała kolejne wały, spłynę-
ła do Wisły i dotarła do Warszawy  
22 lipca, przy niskim poziomie. 
W sumie woda zalała 1260 km², zabi-
jając wiele osób. Uszkodzeniu bądź 
zniszczeniu uległo 22 059 budyn-
ków, 167 km dróg, 78 mostów. 
„Niedziela” powracała do tematu 
powodzi w kilku numerach, a w  
nr 30 z 29 lipca można przeczytać: 
„Woda zalała 23 powiaty. miasta – 
Zakopane, Rzeszów, Nowy Sącz i inne 
zostały zalane i setki wsi znalazło się 
niespodziewanie pod wodą. Kata-
strofa nadeszła w momencie szcze-
gólnie krytycznym, gdyż w okresie 
żniw, i poniszczyła wszystkie zbiory. 
16 bm. na obszary zagrożone powo-
dzią przybył premier Kozłowski,  
min. Kościałkowski oraz min. Butkie-
wicz. Woda zerwała prawie wszyst-
kie mosty, wobec tego komunikacja 
kolejowa została przerwana. Z górą 
50 tys. rodzin pozostaje bez dachu 
nad głową. Ok. 100 osób poniosło 
śmierć w nurtach wezbranych rzek 
i niezliczona ilość zwierząt domo-
wych”. Natomiast o powodzi, która 
w lipcu 1939 r. wystąpiła w dorze-
czu górnej Odry oraz Warty trudno 
znaleźć informacje. W 32. numerze 
„Niedzieli” z 6 sierpnia 1939 r. można 
przeczytać: „Długotrwałe deszcze 

padające na początku ubiegłego 
tygodnia spowodowały w wielu 
stronach kraju wylewy rzek i znaczne 
szkody. Wielkie i dawno niespoty-
kane rozmiary przybrała powódź 
w Częstochowie. Przepływająca tu 
rzeka Warta, zasilana wodami Stra-
domki, Kucelinki i Konopki, zalała 
w katastrofalny sposób dzielnice 
Stradom i Zawodzie. Woda, która 
w pewnych chwilach podnosiła się 
o 25 cm na minutę, wdarła się do 
niżej położonych części miasta, zale-
wając mieszkania, ulice i place. Tak 
np. Rynek Narutowicza zalany został 
na wysokość 1 metra, a niektóre 
domy nawet wyżej. Na linii Często-
chowa – Herby woda uszkodziła 
most, przerywając komunikację. 
most na ulicy Kościelnej, za koś-
ciołem św. Barbary, został zupełnie 
zerwany... Wylewy rzek nastąpiły też 
w innych częściach kraju, a zwłasz-
cza na Górnym Śląsku i Zaolziu”.

Nadal gorąco apeluję do Czytel- 
ników: Jeśli ktoś posiada nawet 
podniszczone egzemplarze „Nie-
dzieli” z sierpnia 1939 r. (brakuje 
nam numerów 33, 34 i 35), proszę, 
aby skontaktował się z redakcją lub 
bezpośrednio ze mną (tel. 34/ 366-
48-94). Te trzy numery gazety mogą 
się okazać skarbnicą interesujących 
wiadomości.

Witold Iwańczak
e-mail: witold.iwanczak@niedziela.pl

Klęska powodzi w 1934 i 1939 r.

III OgólnOpOlskI ZjaZd kresOwIan
Kresowian  i ich potomków zapraszamy  na III Ogólnopolski Zjazd Kre-
sowian Ziemi Lubomelskiej i Wołynia 5 czerwca 2011 r. w Jeżyczkach,  
gm. Darłowo, woj. zachodniopomorskie. Uroczystości odbywać się  
będą  w Języczkach, Dąbkach, Przystawach i Wiekowie , gdzie  w latach 
1945-47  osiedliła się  ludność z okolic Lubomla. Organizatorami  
Zjazdu  są  Krzysztof Kołtun  (Chełm) i Jerzy Krzyżanowski (Jeżyczki). 
Z Chełma  wyjazd autokarem z udziałem zespołów  „Sielanki”  z Sielca 
i „Bokoryny” z Żalina.  
Zainteresowanych prosimy o kontakt: (82) 564-72-99, Antykwariat Kre-
sowy  lub  www.rymacze.pl  oraz  www.jezyczki.pl .

Zdjęcie z „Niedzieli” z 1939 r.


